CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA
ESTADO DE SÃO PAULO

COMISSÃO DE SAÚDE PÚBLICA

SOBRE: A Emenda n°05 ao Projeto de Lei n° 57/2021

Trata-se da Emenda 11005 ao Projeto de Lei n° 57/2021, da Edil Fernanda Schlic
Garcia, institui a obrigatoriedade da divulgação sobre a dispensação de doses das vacinas
contra a COVID- 19 na cidade de Sorocaba e dá outras providências.
De início, a proposição foi encaminhada à Douta Secretaria Jurídica para o
exame da matéria quanto ao aspectos legais e constitucionais, que exarou parecer
favorável ao projeto. No mesmo sentido, a Comissão de Justiça também não se opôs a
tramitação do Projeto.
Na sequência de sua tramitação legislativa, vem, agora, a esta Comissão de
Saúde Pública para ser apreciado. o art. 48-D do RIC dispõe:
Art. 48-D. À Comissão de Saúde Pública compete emitir parecer sobre proposição que
trate de:
1 - assuntos de saúde pública em geral e assistência social; (Acrescido pela Resolução n° 403/2013)
II - matérias ligada à alimentação e estado nutricional da população; (Acrescido pela Resolução n°
403/2013)
III - assuntos relativos à higiene e a assistência sanitária. (Acrescido pela Resolução n° 403/2013).

A emenda n° 05 do Nobre Vereador João Donizete Silvestre, Vem alterar o
caput do art. 1° onde consta "portal da transparência" para 'sitio oficial da Prefeitura'.
A Comissão de Justiça se posicionou pela constitucionalidade da proposição e
esta Comissão de Mérito não se opõe à tramitação desta matéria.
S/C., 2 de setembro de 2021

RIGUES

VITOR ALE

Presidente d

ssão

MO LEITE

FABI

Membro

CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA
ESTADO DE SÃO PAULO

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS, ORÇAMENTO E
PARCERIAS

SOBRE: A Emenda n°05 ao Projeto de Lei n'57/2021
Trata-se da Emenda n°05 ao Projeto de Lei n° 57/2021, da Edil Fernanda Schlic
Garcia, institui a obrigatoriedade da divulgação sobre a dispensação de doses das vacinas
contra a COVID- 19 na cidade de Sorocaba e dá outras providências.
De início, a proposição foi encaminhada à Douta Secretaria Jurídica para o
exame da matéria quanto ao aspectos legais e constitucionais, que exarou parecer
favorável ao projeto. No mesmo sentido, a Comissão de Justiça também não se opôs a
tramitação do Projeto.
Na sequência de sua tramitação legislativa, vem, agora, a esta Comissão de
Economia, Finanças, Orçamento e Parcerias para ser apreciado. o art. 48-D do RIC
dispõe:
Art. 43. A Comissão de Economia, Finanças, Orçamento e Parcerias compete dar parecer:
1 - sobre as proposições que criem ou aumentem despesas;

A emenda n° 05 do Nobre Vereador João Donizete Silvestre, Vem alterar o
caput do art. 10 onde consta portal da transparência' para "sitio oficial da Prefeitura".
A Comissão de Justiça se posicionou pela constitucionalidade da proposição e
esta Comissão de Mérito não se opõe à tramitação desta matéria.
S/C., 2 de setçmbro de 2021
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