
 

PARECER  DA  COMISSÃO  DE  JUSTIÇA  E  REDAÇÃO 

Projeto de Resolução  nº 002/2022 – 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 da Mesa da Câmara Municipal, protocolado na Casa Legislativa no dia 

04/02/2022 (sexta-feira) e encaminhado para parecer. 

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

constitucionalidade e a necessidade está estampada na mensagem do projeto. 

 A matéria visa ajustar o Regimento Interno à modernização do sistema do processo 

legislativo, no qual está sendo implantado e ajustado para o virtual, sem exclusão do físico, com 

utilização de  software free, atualmente fornecido pelo Senado Federal (SAPL), que facilita a 

votação eletrônica das matérias, o que enseja a presente alteração. 

 Necessária uma emenda no artigo 2º, dando nova redação no § 2º do art. 196,  para 

melhor compreensão do processo nominal de votação (físico e eletrônico), a saber: 

 “Par. 2º - O processo nominal físico de votação, consiste na contagem dos votos favoráveis e 

contrários, respondendo os Vereadores "sim", "não" ou “abstenção” à medida que forem chamados pelo 

Presidente; e, nominal eletrônico que consiste em votação com login e senha por meio virtual, com 

divulgação ou proclamação do resultado.” 

 Assim, a comissão entende que o projeto de resolução  nº 002/2022, do Legislativo, está 

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

cada Vereador, observada a emenda acima 

   ESTE É O NOSSO PARECER. 

   Jardinópolis, 10 de fevereiro de 2022. 

       (Assinatura Eletrônica) 

Relator: JOSÉ EDUARDO GOMES JÚNIOR - (FOFO) 

 

  (Assinatura Eletrônica)                                     (Assinatura Eletrônica) 

Presidente:   LEANDRO MORETTI SERRANO                        Membro: EDSON ROGÉRIO VIZU 
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Assinaturas

Edson Rogério Vizu

CPF: 130.053.548-22

Assinou em 16 fev 2022 às 15:17:20

Emitido por Clicksign Gestão de documentos S.A.

José Eduardo Gomes Junior

CPF: 303.962.998-06

Assinou em 17 fev 2022 às 09:36:10

Emitido por Clicksign Gestão de documentos S.A.

Leandro Moretti Serrano

CPF: 215.786.148-30

Assinou em 16 fev 2022 às 11:27:01

Emitido por Clicksign Gestão de documentos S.A.

Log

15 fev 2022, 11:25:22 Operador com email procuradorjuridico@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

8453-4c58-85a6-f027f69a9500 criou este documento número 8fff2abd-3519-42df-9d83-

df6ef16b6024. Data limite para assinatura do documento: 17 de março de 2022 (11:24).

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

15 fev 2022, 11:25:23 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.

15 fev 2022, 11:25:23 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.

15 fev 2022, 11:25:23 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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16 fev 2022, 11:27:01 Leandro Moretti Serrano assinou. Pontos de autenticação: email

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

189.92.108.64. Componente de assinatura versão 1.210.0 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

16 fev 2022, 15:17:21 Edson Rogério Vizu assinou. Pontos de autenticação: email

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

191.246.28.97. Componente de assinatura versão 1.211.0 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

17 fev 2022, 09:36:10 José Eduardo Gomes Junior assinou. Pontos de autenticação: email

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

189.15.240.80. Componente de assinatura versão 1.211.0 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

17 fev 2022, 09:36:11 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a

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

8fff2abd-3519-42df-9d83-df6ef16b6024.

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 ao, e deve ser considerado parte do, documento número 8fff2abd-3519-42df-9d83-df6ef16b6024, com

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