


 

 

PROJETO   DE   RESOLUÇÃO  N.º 007/2022 
 

EMENTA:  

“ALTERA EXCEPCIONALMENTE, O DIA  DA SESSÃO 

ORDINÁRIA  DO PRIMEIRO DECÊNDIO DO MÊS DE 

NOVEMBRO DE 2022 E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS”. 

 

SENHORES VEREADORES 

Apresentamos à consideração da Casa o seguinte: 

 

   Art. 1º A sessão ordinária que ocorrerá às 07h25 pm (post meridiem) 

no dia 07 de novembro de 2022, compreendida na primeira segunda-feira do 

primeiro decêndio do mês de novembro de 2022, por força da alínea “a” do 

parágrafo 1º do artigo 120 do Regimento Interno, aprovado pela Resolução no 

216/2014, passará, excepcionalmente para às 07h25 pm (post meridiem) no dia 28 

(segunda-feira) de novembro de 2022.   

   Parágrafo único. A exceção fica limitada para o respectivo 

horário, dia, mês e ano, mencionados no caput do artigo, após a ocorrência ou 

realização da referida sessão ordinária, voltar-se-á a regra contida no artigo 120 do 

Regimento Interno.  

   Art. 2º Esta resolução entrará em vigor a na data de sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 

     Jardinópolis, 22 de setembro de 2022.  

 

 

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

 

 

 

 

 

Mateus Signorini                                 Rogério Lima Conga 

     -   1º Secretário  -                                                                                          - 2º Secretário – 

Clicksign 40ffdebd-115b-409b-8fa1-d4fbd763b097



 

 

 

    JUSTIFICATIVA 
 

 
 O presente projeto tem por finalidade apresentar para apreciação dos Nobres Pares do 

Legislativo Municipal, a presente alteração, de forma excepcional, passar a sessão ordinária do 

dia 07/11/22 para o dia 28/11/2022, mantendo-se o respectivo horário noturno. 

 

 Conforme consta do Decreto Municipal nº 6580/21, não  teremos expediente nos dias 

31/10/22, 1º/11/22 e 02/11/22 (segunda, terça e quarta-feira), considerando ponto facultativo, 

transferência da comemoração do dia dos funcionários públicos e feriado de finados; por outro 

lado,  teremos no mês de novembro, sessões ordinárias nos dias 07, 14 e 21, entretanto, a 

medida se faz necessária tendo em vista que na primeira semana do referido mês  a semana 

contará apenas com dois dias úteis, motivo pelo qual justifica-se a alteração que  distribuirá 

melhor as matérias em tramitação e as que ainda virão, o que proporcionará maior rendimento e 

agilidade nas atividades legislativas. 

  

 Contamos com o apoio dos Pares, para aprovação da presente matéria, devendo a matéria 

tramitar em regime ordinário. 

 

     Jardinópolis, 22 de setembro 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

22 set 2022, 10:14:00 Operador com email procuradorjuridico@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

8453-4c58-85a6-f027f69a9500 criou este documento número 40ffdebd-115b-409b-8fa1-

d4fbd763b097. Data limite para assinatura do documento: 22 de outubro de 2022 (10:12).

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

22 set 2022, 10:14:01 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, 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 Luiz Fernando Riul e CPF 074.849.168-

62.

22 set 2022, 10:14:01 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, 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 Mateus Signorini e CPF 175.514.838-02.
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22 set 2022, 10:14:01 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, 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 Rogério Lima Conga e CPF 261.638.828-

65.

22 set 2022, 10:14:01 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, 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 Cleber Tomaz de Camargos e CPF

145.407.528-71.

22 set 2022, 11:06:48 Rogério Lima Conga assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail

bellocerimonial@camarajardinopolis.sp.gov.br. CPF informado: 261.638.828-65. IP: 179.241.20.4.

Componente de assinatura versão 1.364.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

22 set 2022, 11:34:03 Luiz Fernando Riul assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail

luizfernandoxoto@camarajardinopolis.sp.gov.br. CPF informado: 074.849.168-62. IP:

177.200.71.183. Componente de assinatura versão 1.364.0 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

22 set 2022, 13:11:46 Mateus Signorini assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail

mateussignorini@camarajardinopolis.sp.gov.br. CPF informado: 175.514.838-02. IP:

186.210.78.25. Componente de assinatura versão 1.364.0 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

23 set 2022, 10:00:59 Cleber Tomaz de Camargos assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail

cleberbicicletaria@camarajardinopolis.sp.gov.br. CPF informado: 145.407.528-71. IP:

187.26.146.107. Componente de assinatura versão 1.364.0 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

23 set 2022, 10:00:59 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a

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

40ffdebd-115b-409b-8fa1-d4fbd763b097.
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