
 

ATA  DA  COMISSÃO  PERMANENTE   DE  JUSTIÇA  E  REDAÇÃO 

 

  Aos 17 dias do mês de maio de 2022, a Comissão Permanente de Justiça e 

Redação, eleita para o biênio 2021/2022, reunida de forma virtual com a presença de todos os 

Vereadores: Presidente:   LEANDRO MORETTI SERRANO, Relator: JOSÉ EDUARDO 

GOMES JÚNIOR  -   (FOFO) e Membro: EDSON ROGÉRIO VIZU, sendo este último 

convidado pelo(s) integrante(s) da comissão para secretariar os trabalhos, o que aceitou de 

pronto. Em seguida, o presidente da comissão entendeu necessária a presente reunião com 

base na alínea “a” do inciso I no artigo 68 do Regimento Interno, para analisar a(s) seguinte(s) 

matéria(s): 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Proj. de Lei nº 011/2022 – LEGISLATIVO  ←→ Autoria: Vereadora Dalva Cristina Siqueira dos Santos. 

 

►  EMENTA:  

 
 

► TEXTO NORMATIVO NO PROJETO É COMPOSTO DE 17 ARTIGOS  - DESTACAMOS: 

 

Clicksign c1e0d8bb-7a33-4e94-8c08-0ea5f7567d0c



 

► DOCUMENTOS QUE ACOMPANHAM O PROJETO: Não há.  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

► DISCUSSÃO: Após o breve relato, o projeto foi discutido pelos membros da comissão que 

entenderam necessário o agendamento de uma reunião na Câmara Municipal com a Secretaria 

Municipal da Saúde e da Assistência Social, demais vereadores da Casa - que desejarem 

participar - visando esclarecimentos sobre questões pontuais e específicas do tema, sobre a 

viabilidade das estratégias, objetivos fundamentais apontados, ações e serviços de 

atendimento específicos, competências municipais em razão da matéria e outras questões que 

surgirem, para que a comissão possa manifestar a respeito da constitucionalidade, juridicidade 

da matéria, bem como, se é exequível no momento, ou se há necessidade de uma vacância, 

para fins de assimilação e implantação do conteúdo. 

 

► CONCLUSÃO: Assim, os membros da comissão, por unanimidade, entendem serem 

necessárias as medidas apontadas acima, observado o § 1º do artigo 82 do Regimento Interno 

(interrupção de prazo para manifestação da comissão), com a expedição dos ofícios especiais.   Nada mais 

havendo a ser tratado foi encerrada a presente reunião da comissão. Eu (Vereador Edson 

Rogério Vizu) lavrei a presente ata, a qual foi aprovada por todos os presentes. 

 

 

Presidente:   LEANDRO MORETTI SERRANO           

 

 

Relator: JOSÉ EDUARDO GOMES JÚNIOR  -   (FOFO) 

 

 

 

Membro: EDSON ROGÉRIO VIZU 
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Log

17 mai 2022, 11:14:59 Operador com email procuradorjuridico@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

8453-4c58-85a6-f027f69a9500 criou este documento número c1e0d8bb-7a33-4e94-8c08-

0ea5f7567d0c. Data limite para assinatura do documento: 16 de junho de 2022 (11:14).

Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

17 mai 2022, 11:15:00 Operador com email procuradorjuridico@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

8453-4c58-85a6-f027f69a9500 adicionou à Lista de Assinatura:

vizudobanco@camarajardinopolis.sp.gov.br, para assinar, com os pontos de autenticação: email

(via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para

validação do signatário: nome completo Edson Rogério Vizu e CPF 130.053.548-22.

17 mai 2022, 11:15:00 Operador com email procuradorjuridico@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

8453-4c58-85a6-f027f69a9500 adicionou à Lista de Assinatura:

joseeduardofofo@camarajardinopolis.sp.gov.br, para assinar, com os pontos de autenticação:

email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para

validação do signatário: nome completo José Eduardo Gomes Junior e CPF 303.962.998-06.
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17 mai 2022, 11:15:00 Operador com email procuradorjuridico@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

8453-4c58-85a6-f027f69a9500 adicionou à Lista de Assinatura:

leandromoretti@camarajardinopolis.sp.gov.br, para assinar, com os pontos de autenticação:

email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para

validação do signatário: nome completo Leandro Moretti Serrano e CPF 215.786.148-30.

17 mai 2022, 17:46:49 Leandro Moretti Serrano assinou. Pontos de autenticação: email

leandromoretti@camarajardinopolis.sp.gov.br (via token). CPF informado: 215.786.148-30. IP:

177.52.80.139. Componente de assinatura versão 1.272.0 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

18 mai 2022, 09:31:13 José Eduardo Gomes Junior assinou. Pontos de autenticação: email

joseeduardofofo@camarajardinopolis.sp.gov.br (via token). CPF informado: 303.962.998-06. IP:

177.52.80.139. Componente de assinatura versão 1.272.0 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

18 mai 2022, 19:14:23 Edson Rogério Vizu assinou. Pontos de autenticação: email

vizudobanco@camarajardinopolis.sp.gov.br (via token). CPF informado: 130.053.548-22. IP:

177.52.87.187. Componente de assinatura versão 1.273.0 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

18 mai 2022, 19:14:24 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a

última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número

c1e0d8bb-7a33-4e94-8c08-0ea5f7567d0c.

Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse https://validador.clicksign.com e utilize a senha gerada pelos signatários ou

envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº c1e0d8bb-7a33-4e94-8c08-0ea5f7567d0c, com os efeitos

prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.
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