
 
 

PARECER DA COMISSÃO PERMANENTE DE  EDUCAÇÃO, CULTURA E 

ESPORTE 

Projeto de Lei  nº 021/2021 – LEGISLATIVO  

 

 
 

 A Comissão Permanente de Educação, Cultura e Esporte, 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 Edson Rogério Vizu, protocolado na Casa Legislativa 

no dia 03/09/2021 e encaminhado para parecer. 

 

  A necessidade está estampada na justificativa do projeto, sendo que a parte normativa 

assim normatiza:  

 

 A matéria segue decisão do TJSP cujo relator foi o Desembargador foi Evaristo dos Santos, 

no Acórdão da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2227537-55.2020.8.26.000, registro nº 

2021.0000252961 de caso semelhante ocorrido no nosso Estado, cujo reconhecimento foi pela 

constitucionalidade da norma municipal de iniciativa da Casa Legislativa, com exceção do 

disposto no artigo 4º, o que não é o caso no momento. 
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 Assim, a comissão entende que o projeto de lei   nº 21/2021, 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, 23 de setembro de 2021. 

 

   
                         (ASSINATURA ELETRÔNICA) 

      RELATOR:   ROGÉRIO LIMA CONGA  - BELLO CERIMONIAL          
 
     
 
(ASSINATURA ELETRÔNICA)      (ASSINATURA ELETRÔNICA) 

PRESIDENTE: LUIZ FERNANDO RIUL - XOTÔ             MEMBRO:   CAIO EDUARDO JARDIM ANTONIO 
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Assinaturas

Luiz Fernando Riul

CPF: 074.849.168-62

Assinou em 24 set 2021 às 10:37:21

Emitido por Clicksign Gestão de documentos S.A.
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Assinou em 24 set 2021 às 09:15:42
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Log

23 set 2021, 08:42:58 Operador com email procuradorjuridico@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

8453-4c58-85a6-f027f69a9500 criou este documento número aefcc731-72da-487a-8948-

6895b8887d75. Data limite para assinatura do documento: 23 de outubro de 2021 (08:41).

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

23 set 2021, 08:43:00 Operador com email procuradorjuridico@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

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

luizfernandoxoto@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 Luiz Fernando Riul e CPF 074.849.168-62.

23 set 2021, 08:43:00 Operador com email procuradorjuridico@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

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

bellocerimonial@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 Rogério Lima Conga e CPF 261.638.828-65.

23 set 2021, 08:43:00 Operador com email procuradorjuridico@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

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

caiojardim@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 Caio Eduardo Jardim Antonio e CPF 383.110.828-55.

24 set 2021, 09:15:42 Rogério Lima Conga assinou. Pontos de autenticação: email

bellocerimonial@camarajardinopolis.sp.gov.br (via token). CPF informado: 261.638.828-65. IP:

191.245.73.97. Componente de assinatura versão 1.142.0 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

Datas e horários em GMT  -03:00 Brasilia
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24 set 2021, 10:37:21 Luiz Fernando Riul assinou. Pontos de autenticação: email

luizfernandoxoto@camarajardinopolis.sp.gov.br (via token). CPF informado: 074.849.168-62. IP:

177.52.80.139. Componente de assinatura versão 1.142.0 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

27 set 2021, 06:46:50 Operador com email procuradorjuridico@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

8453-4c58-85a6-f027f69a9500 finalizou o processo de assinatura. Processo de assinatura

concluído para o documento número aefcc731-72da-487a-8948-6895b8887d75.

Para validar este documento assinado, 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 ao, e deve ser considerado parte do, documento número aefcc731-72da-487a-8948-6895b8887d75, com

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

Datas e horários em GMT  -03:00 Brasilia

Log gerado em 27 de setembro de 2021. Versão v1.4.0.

aefcc731-72da-487a-8948-6895b8887d75 Página 2 de 2 do Log


		2021-09-27T09:46:52+0000
	São Paulo, SP
	Clicksign
	Signature




