
 

PARECER  DA  COMISSÃO  DE  JUSTIÇA  E  REDAÇÃO 

Projeto de Lei nº 130/2022 – EXECUTIVO  

 

 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 Chefe do Executivo, protocolado na Casa Legislativa no dia 

08/12/2022, com pedido de urgência e sessão extraordinária e encaminhado para parecer. 

 Na justificativa que acompanha o projeto o Chefe do Executivo manifestou da seguinte 

forma: 

 

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

constitucionalidade, conforme apresentamos abaixo.  

 A matéria cria a “Casa de Conselhos Municipais” que será vinculada ao Gabinete do 

Chefe do Poder Executivo o Órgão Público Municipal denominado “Casa dos Conselhos 

Municipais”, destinado a organizar os trabalhos dos Conselhos e dos Fundos Municipais de 

Direitos e ficarão submetidos à “Casa dos Conselhos Municipais” todos os Conselhos e Fundos 

Municipais criados no âmbito do Município de Jardinópolis/SP, com exceção do Conselho do 
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Fundo Municipal de Solidariedade, sendo que a norma  não se aplicará ao Conselho Tutelar que 

não possui natureza de Conselho Municipal de Direitos já que é regido por lei própria. 

 O projeto dispõe ainda, sobre espaço físico, que será determinado pelo Chefe do 

Executivo, a finalidade da Casa, forma de atuação, lembrando que as reuniões dos diversos 

conselhos não poderão se reunir concomitantemente, para garantir a participação popular, 

devendo a referida Casa, manter arquivo de todo trabalho realizado e por fim, apresentamos os 

dois primeiros artigos que tratam inclusive da exceção, a saber: 

 

 Assim, a comissão entende que o projeto de lei   nº 130/2022, do Executivo, está apto 

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

Vereador. 

   ESTE É O NOSSO PARECER. 

   Jardinópolis, 12 de dezembro de 2022. 

 

 

(ASSINATURAS  ELETRÔNICAS) 

Relator: JOSÉ EDUARDO GOMES JÚNIOR - (FOFO) 

 

 

 

Presidente:   LEANDRO MORETTI SERRANO                        Membro: EDSON ROGÉRIO VIZU 

Clicksign bb161593-b63f-4373-81d5-032aa05fc27a



Parecer JR - PL 130-22 - Exe - urg-ext.pdf
Documento número #bb161593-b63f-4373-81d5-032aa05fc27a

Hash do documento original (SHA256): 9df1c6fac73d31b33dce00ad4dc90252ff0a1ca258780a869347f155536f1376

Assinaturas

José Eduardo Gomes Junior

CPF: 303.962.998-06

Assinou em 14 dez 2022 às 10:38:12

Leandro Moretti Serrano

CPF: 215.786.148-30

Assinou em 13 dez 2022 às 22:17:54

Edson Rogério Vizu

CPF: 130.053.548-22

Assinou em 14 dez 2022 às 08:24:30

Log

13 dez 2022, 09:37:17 Operador com email procuradorjuridico@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

8453-4c58-85a6-f027f69a9500 criou este documento número bb161593-b63f-4373-81d5-

032aa05fc27a. Data limite para assinatura do documento: 12 de janeiro de 2023 (09:36).

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

13 dez 2022, 09:37:18 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, via E-mail, com os pontos de

autenticação: Token via E-mail; 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.

13 dez 2022, 09:37:18 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, via E-mail, com os pontos de

autenticação: Token via E-mail; 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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13 dez 2022, 09:37:18 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, via E-mail, com os pontos de

autenticação: Token via E-mail; 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.

13 dez 2022, 22:17:54 Leandro Moretti Serrano assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail

leandromoretti@camarajardinopolis.sp.gov.br. CPF informado: 215.786.148-30. IP:

177.200.76.96. Componente de assinatura versão 1.421.1 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

14 dez 2022, 08:24:30 Edson Rogério Vizu assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail

vizudobanco@camarajardinopolis.sp.gov.br. CPF informado: 130.053.548-22. IP: 177.58.184.15.

Componente de assinatura versão 1.421.1 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

14 dez 2022, 10:38:12 José Eduardo Gomes Junior assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail

joseeduardofofo@camarajardinopolis.sp.gov.br. CPF informado: 303.962.998-06. IP:

179.126.128.220. Componente de assinatura versão 1.421.1 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

14 dez 2022, 10:38:13 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a

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

bb161593-b63f-4373-81d5-032aa05fc27a.
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Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº bb161593-b63f-4373-81d5-032aa05fc27a, com os efeitos

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