
 

PARECER  DA  COMISSÃO  DE  JUSTIÇA  E  REDAÇÃO 

Projeto de Lei  nº 019/2021 – LEGISLATIVO  

 

 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 Caio Eduardo Jardim Antonio, protocolado na Casa 

Legislativa no dia 25/08/2021 e encaminhado para parecer. 

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

constitucionalidade (observadas as emendas abaixo) e a necessidade está estampada na 

mensagem do projeto. 

 Necessária uma emenda para corrigir erro de digitação no parágrafo único do artigo 

1º, pois consta “ ... previstos no caput tem por  ...”, quando o correto é: “ ... previstos no caput 

tem por ...”, tal alteração é necessária uma vez que a palavra “caput” decorre de outro idioma 

(latim).  

 O artigo 5º diz o seguinte: 

 

 Entendemos que a fixação de prazo, no caso 30 dias, de que trata o referido artigo, 

padece de inconstitucionalidade, haja vista que é inadmissível a fixação pelo Legislativo de 

prazos para o Executivo adequar e regulamentar a norma, conforme entendimento do Tribunal 

de Justiça do Estado de São Paulo, na ADIN nº 2256.2019-54.2019.8.26.0000, vejamos: 
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 Assim, apresentamos emenda para sanar tal vício, dando nova redação ao artigo 5º, a 

saber: 

“Artigo 5º - O Município tornará público no site da Prefeitura 

Municipal de Jardinópolis, as informações previstas no art. 2º, 

observada a Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei 

Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPDP), quando for o caso.” 

 A matéria visa garantir a transparência e publicidade dos atos, discussões e debates 

dos Conselhos do município, para maior conhecimento da população, conforme amplamente 

apontado na justificativa. 

 Assim, a comissão entende que o projeto de lei   nº 19/2021, do Legislativo, está apto 

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

cada Vereador, observada as emendas acima. 

   ESTE É O NOSSO PARECER. 

   Jardinópolis, 03 de setembro de 2021. 

 

Relator: JOSÉ EDUARDO GOMES JÚNIOR - (FOFO) 

 

 

Presidente:   LEANDRO MORETTI SERRANO                        Membro: EDSON ROGÉRIO VIZU 
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Log

03 set 2021, 08:57:04 Operador com email procuradorjuridico@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

8453-4c58-85a6-f027f69a9500 criou este documento número 5217ad3a-6dc0-4d55-a963-

8ab489640865. Data limite para assinatura do documento: 03 de outubro de 2021 (08:56).

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

03 set 2021, 08:57:06 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.

03 set 2021, 08:57:06 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.

03 set 2021, 08:57:06 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.

03 set 2021, 09:03:18 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 1.136.1 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

03 set 2021, 09:51:53 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 1.136.1 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.
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03 set 2021, 10:58:12 José Eduardo Gomes Junior assinou. Pontos de autenticação: email

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

177.71.25.174. Componente de assinatura versão 1.136.1 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

03 set 2021, 10:58:13 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a

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

5217ad3a-6dc0-4d55-a963-8ab489640865.
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