
 

PARECER  DA  COMISSÃO  DE  JUSTIÇA  E  REDAÇÃO 

Projeto de Lei  nº 007/2021 – LEGISLATIVO  

 

EMENTA: “DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DA CARTEIRA DE 
IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO 
AUTISTA (CIPTEA), DESTINADA A CONFERIR IDENTIFICAÇÃO À 
PESSOA DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO 
AUTISTA (TEA), NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS-SP., E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.” 

 

 A Comissão Permanente de Justiça e Redação, reunida na forma regimental, com base 

nos artigos 71 e parágrafo 4º do artigo 77 do Regimento Interno, para apreciar o projeto acima 

mencionado de autoria do vereador José Eduardo Gomes Júnior, protocolado na Casa 

Legislativa no dia 10/06/2021 e encaminhado para parecer no dia 15/06/21. 

  O projeto preenche os requisitos da boa técnica legislativa, bem como, os da 

constitucionalidade e a necessidade está estampada na mensagem do projeto. 

 O relator (ad hoc) da presente matéria será o vereador membro Edson Rogério Vizu, 

para que não haja qualquer tipo de conflito ou vício no tocante a suspeição ou imparcialidade 

por parte do relator, haja vista que um dos autores da matéria é o relator da comissão.  

 O presente projeto visa instituir a Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno 

do Espectro Autista (CIPTEA). 

 A matéria foi construída com base em recente decisão do Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo, a respeito de matéria semelhante, bem como, decisão do STF que 

analisou a questão que envolve a ausência de dotação orçamentária prévia, limitando apenas a 

sua aplicação no exercício financeiro de sua criação. 

 Assim, a comissão entende que o projeto de lei   nº 007/2021, do Legislativo, está 

apto para ser apreciado pelo Plenário, devendo a oportunidade e conveniência ser analisado 

por cada Vereador. 

   ESTE É O NOSSO PARECER. 

   Jardinópolis, 17 de junho de 2021. 

      

   Relator ad hoc: EDSON ROGÉRIO VIZU 

 

Presidente:   LEANDRO MORETTI SERRANO Membro: JOSÉ EDUARDO GOMES JÚNIOR  -   (FOFO) 
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Log

17 jun 2021, 12:29:51 Operador com email procuradorjuridico@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

8453-4c58-85a6-f027f69a9500 criou este documento número e3e39456-775b-47b0-a69d-

57d07a47848c. Data limite para assinatura do documento: 16 de julho de 2021 (09:59).

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

17 jun 2021, 12:30:22 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 jun 2021, 12:30:31 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 jun 2021, 12:30:42 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.

17 jun 2021, 12:30:49 Operador com email procuradorjuridico@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

8453-4c58-85a6-f027f69a9500 alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do

documento: 16 de julho de 2021 (09:59).

17 jun 2021, 15:37:28 José Eduardo Gomes Junior assinou. Pontos de autenticação: email

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

186.210.19.180. Componente de assinatura versão 1.118.0 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

18 jun 2021, 08:32:28 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 1.118.0 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.
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18 jun 2021, 09:23:12 Leandro Moretti Serrano assinou. Pontos de autenticação: email

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

177.106.111.88. Componente de assinatura versão 1.118.0 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

18 jun 2021, 09:23:13 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a

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

e3e39456-775b-47b0-a69d-57d07a47848c.

Hash do documento original (SHA256): 064eaac449e01a1d72159a116df1e3b77d8d11aea4c001f9d0db9db6a2fe18df

Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número e3e39456-775b-47b0-a69d-57d07a47848c, com os efeitos

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