


 

PROJETO   DE   RESOLUÇÃO  Nº 004/2022 
 

EMENTA:  

“DÁ NOVA REDAÇÃO NO PARÁGRAFO 3º DO  

ARTIGO 142 DO REGIMENTO INTERNO, INSTITUIDO 

PELA RESOLUÇÃO Nº 216, DE 02 DE DEZEMBRO DE 

2014”. 

 

SENHORES VEREADORES 

Apresentamos à consideração da Casa o seguinte: 

 

 

  

 Art. 1º  O parágrafo 3º do artigo 142 do Regimento Interno, instituído pela Resolução nº 

216, de 02 de dezembro de 2014, passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

  “Par. 3º - A proposição só será incluída na pauta da sessão, se protocolada na 

Secretaria da Câmara Municipal, até o final do expediente do dia que antecede a sessão, ou, no 

último dia útil que anteceder a sessão, com exceção de moção, requerimento e indicação, as 

quais serão protocoladas na Secretaria da Câmara Municipal, até o final do expediente do 

penúltimo dia útil que anteceder a sessão.” 
    

 Art. 2º Esta resolução entrará em vigor a na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

     Jardinópolis, 17 de fevereiro de 2022.  

 

 

 
Cleber Tomaz de Camargos             Luiz Fernando Riul 
           - Presidente -                                                                                               - Vice-Presidente – 

 

 

 

Mateus Signorini                                 Rogério Lima Conga 

     -   1º Secretário  -                                                                                          - 2º Secretário – 

 

Clicksign 633c0c9b-0c8b-4cb3-b75c-d42ab42b5714



 

    J U S T I F I C A T I VA 
 

 
  O presente projeto tem por finalidade apresentar para apreciação dos Nobres 

Pares do Legislativo Municipal, a presente alteração no Regimento Interno da Casa, tendo em 

vista os seguintes motivos. 

 

  A matéria visa ajustar o Regimento Interno para dar maior dinamismo e 

mobilidade na preparação das matérias que irão ser protocoladas e enviadas ao plenário das 

sessões pelo sistema eletrônico e virtual de tramitação do processo legislativo, que a Casa está 

implantando para modernização, atualização e melhoria na qualidade do serviço legislativo para 

a população em geral. 

 

  Na presente legislatura está ocorrendo uma série de modernização no Legislativo, 

a virtualização da tramitação do processo legislativo é uma delas, motivo pelo qual há 

necessidade de ajuste nas normas, adequações das rotinas de trabalho e regras internas. 

 

  Assim, contamos com o apoio de todos os Pares para aprovação da presente 

matéria. 

 

     Jardinópolis, 17 de fevereiro de 2022.  

 

 

 

Cleber Tomaz de Camargos             Luiz Fernando Riul 
           - Presidente -                                                                                               - Vice-Presidente – 

 

 

 

 

 

Mateus Signorini                                 Rogério Lima Conga 

     -   1º Secretário  -                                                                                          - 2º Secretário – 
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Log

17 fev 2022, 12:24:19 Operador com email procuradorjuridico@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

8453-4c58-85a6-f027f69a9500 criou este documento número 633c0c9b-0c8b-4cb3-b75c-

d42ab42b5714. Data limite para assinatura do documento: 19 de março de 2022 (12:23).

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

17 fev 2022, 12:24:21 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.

17 fev 2022, 12:24:21 Operador com email procuradorjuridico@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

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

mateussignorini@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 Mateus Signorini e CPF 175.514.838-02.

Datas e horários em GMT  -03:00 Brasilia

Log gerado em 21 de fevereiro de 2022. Versão v1.8.0.

633c0c9b-0c8b-4cb3-b75c-d42ab42b5714 Página 1 de 2 do Log



17 fev 2022, 12:24:21 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.

17 fev 2022, 12:24:21 Operador com email procuradorjuridico@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

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

cleberbicicletaria@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 Cleber Tomaz de Camargos e CPF 145.407.528-71.

17 fev 2022, 13:25:32 Rogério Lima Conga assinou. Pontos de autenticação: email

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

45.177.78.221. Componente de assinatura versão 1.211.0 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

17 fev 2022, 13:26:54 Cleber Tomaz de Camargos assinou. Pontos de autenticação: email

cleberbicicletaria@camarajardinopolis.sp.gov.br (via token). CPF informado: 145.407.528-71. IP:

191.246.28.59. Componente de assinatura versão 1.211.0 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

17 fev 2022, 14:04:06 Mateus Signorini assinou. Pontos de autenticação: email

mateussignorini@camarajardinopolis.sp.gov.br (via token). CPF informado: 175.514.838-02. IP:

177.52.86.155. Componente de assinatura versão 1.211.0 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

21 fev 2022, 12:35:52 Luiz Fernando Riul assinou. Pontos de autenticação: email

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

177.52.86.72. Componente de assinatura versão 1.213.0 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

21 fev 2022, 12:35:52 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a

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

633c0c9b-0c8b-4cb3-b75c-d42ab42b5714.

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 633c0c9b-0c8b-4cb3-b75c-d42ab42b5714, com

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