
 

ATA  DA  COMISSÃO  PERMANENTE   DE  JUSTIÇA  E  REDAÇÃO 

 

  Aos 22 dias do mês de agosto 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): 

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

Projeto de Lei nº 071/2022 – EXECUTIVO  

 

►  EMENTA: 

 
 

► NORMATIZAÇÃO: 
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► DOCUMENTOS QUE ACOMPANHAM O PROJETO: 

 

  PREJUDICADO.  

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

  Após o breve relato, o projeto foi discutido pelos membros da comissão e 

entendem ser necessário que venham algumas informações e documentos complementares, 

para que a comissão possa manifestar a respeito da constitucionalidade e juridicidade da 

matéria. A saber: 

 

  1) A Prefeitura procedeu levantamento para saber quantos imóveis estão na 

situação mencionada na mensagem do projeto? Se negativa a resposta, quais os motivos da 

inércia? 

  2) Quantos imóveis destinados a indústria e comércio localizados nos distritos 

industriais possuem apenas contratos com a municipalidade? Enviar lista nominal, contendo o 

nome do adquirente junto a municipalidade, localização e eventual transferência por contrato 

entre as partes (informal),  os de “gaveta” e verbais. 

  3) Quantos imóveis destinados a moradia (residencial) localizados no 

município possuem apenas contratos com a municipalidade? Enviar lista nominal, contendo o 

nome do adquirente junto a municipalidade, localização e eventual transferência de “gaveta” 

ou verbal. 

  4) Quantos imóveis cujo valor deveria ser pago à Prefeitura, em razão da 

aquisição, já foram quitados? Se houver,  em que data e quais os motivos que a Administração 

Pública não outorgou escritura pública definitiva de compra e venda, conforme dispõe na lei? 

  4.1) Em caso negativo, ou seja, não ocorreu quitação do valor de aquisição do 

bem, existe ação judicial de retomada do imóvel em andamento, promovida pelo município 

em face do adquirente? Se houver, enviar cópia  e esclarecer qual a situação do processo, bem 

como, quais os itens que compõem a causa de pedir. 

  5) Os membros do CODEM – Conselho de Desenvolvimento Econômico do 

Município de Jardinópolis, analisaram uma minuta da presente matéria, haja vista que poderá 

haver imóvel industrial em tal situação? Em caso positivo, enviar cópia da ata da discussão e 

votação. 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Projeto de Lei nº 074/2022 – EXECUTIVO  

 

►  EMENTA: 

 

 
 

 

 

► NORMATIZAÇÃO: 

 

 
 

 

► DOCUMENTOS QUE ACOMPANHAM O PROJETO: 

 

  PREJUDICADO.  

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

  Após o breve relato, o projeto foi discutido pelos membros da comissão e 

entendem  ser  necessário que venham algumas informações e documentos complementares, 

para que a comissão possa manifestar a respeito da constitucionalidade e juridicidade da 

matéria. A saber: 

  1) Conforme contato via telefone, aguardamos, o envio dos ajustes 

necessários decorrentes da lei municipal nº 2014/96,  QUE DISPÕE SOBRE NORMAS DE 

ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NOS CAMPOS 
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DE COMPETÊNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS, NA FORMA QUE 

ESPECIFICA, que adotou legislação estadual e federal a respeito do objeto do projeto em 

questão. 

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

 A comissão aguarda a(s) resposta(s) com urgência e informamos que a comunicação 

contendo a(s) resposta(s) poderá ser feita de forma virtual, mediante os e-mails abaixo:  

leandromoretti@camarajardinopolis.sp.gov.br 

joseeduardofofo@camarajardinopolis.sp.gov.br 

vizudobanco@camarajardinopolis.sp.gov.br 

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

 

 Assim, os membros da comissão, por unanimidade, entendem serem necessárias as 

informações que serão prestadas pelo Executivo local, endereçada diretamente para comissão, 

no prazo de 30 (trinta) dias, conforme § 2º do artigo 82 do Regimento Interno (observado que no 

recesso interrompe o prazo - art. 83 do RI), com a expedição de ofício especial.   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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José Eduardo Gomes Junior
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Leandro Moretti Serrano

CPF: 215.786.148-30
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Log

22 ago 2022, 10:15:33 Operador com email procuradorjuridico@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

8453-4c58-85a6-f027f69a9500 criou este documento número ae59cf8b-0bdc-4f7f-9e34-

b2a164e47068. Data limite para assinatura do documento: 21 de setembro de 2022 (10:13).

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

22 ago 2022, 10:15:37 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.

22 ago 2022, 10:15:37 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.

22 ago 2022, 10:15:37 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.
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22 ago 2022, 11:53:07 Leandro Moretti Serrano assinou. Pontos de autenticação: email

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

177.200.71.17. Componente de assinatura versão 1.343.0 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

22 ago 2022, 11:53:40 José Eduardo Gomes Junior assinou. Pontos de autenticação: email

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

191.54.45.159. Componente de assinatura versão 1.343.0 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

22 ago 2022, 11:57:53 Edson Rogério Vizu assinou. Pontos de autenticação: email

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

191.246.16.44. Componente de assinatura versão 1.343.0 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

22 ago 2022, 11:57:53 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a

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

ae59cf8b-0bdc-4f7f-9e34-b2a164e47068.
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Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº ae59cf8b-0bdc-4f7f-9e34-b2a164e47068, com os efeitos

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