
 

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA 
 

 

 A Câmara Municipal de Jardinópolis, com o intuito de tornar público, em atenção 

ao requerimento verbal do vereador Caio Jardim, para realização de AUDIÊNCIA PÚBLICA para 

debater “PRÁTICAS E PROJETOS  AGROECOLÓGICOS SUSTENTÁVEIS, 

PRODUZINDO ALIMENTOS ORGÂNICOS E DE QUALIDADE”, aprovado na 26ª Sessão 

Ordinária, realizada em 03 de Novembro de 2021, fará AUDIÊNCIA PÚBLICA, e para tanto, 

convida a população e entidades em geral do Município de Jardinópolis-SP e todos aqueles que 

desejarem para participar. A realização ocorrerá na sede da Câmara Municipal de Jardinópolis, 

situada na Praça João Guimarães, nº 60 – centro – Jardinópolis/SP, e o acesso ao local será 

realizado com observância às limitações e recomendações estabelecidas pelo Governo do Estado 

de São Paulo (Plano São Paulo) e pelo Poder Executivo Municipal em razão da situação de 

emergência em saúde pública, por conta do COVID-19, com transmissão preferencialmente ao 

vivo na página do facebook.com/camarajardinopolis/ sendo que, eventuais perguntas e interação 

poderão ser feitas na caixa de comentários da transmissão, a ser realizada no próximo dia 29 de 

novembro de 2021 (segunda-feira) às 19h00, objetivando assim, propiciar ao público 

participante, interação com os fatos e assuntos a serem tratados. A abertura da audiência pública e 

a coordenação dos trabalhos serão feitas pela presidência da Casa, contando com o auxílio dos 

demais componentes da Mesa Diretora, que serão responsáveis pelo bom andamento dos trabalhos, 

diligenciando para a ordem e paz do ambiente, bem como intervir nos debates sempre que 

necessário, especialmente para dirimir tempo e participação dos interessados. Serão convidados, 

para participar diretamente da audiência pública, autoridades, vereadores da Casa Legislativa, 

servidores públicos e representantes do MST, de movimentos sociais e da sociedade civil. O 

PRESENTE EDITAL DEVERÁ SER DIVULGADO ATRAVÉS DA IMPRENSA OFICIAL 

LOCAL, NA INTERNET NO SITE WWW.CAMARAJARDINOPOLIS.SP.GOV.BR E 

AFIXADO EM ÁTRIO PÚBLICO PARA CONHECIMENTO DO PÚBLICO EM GERAL.  

  Jardinópolis-SP, 11 de Novembro de 2021.  

 

 

         (assinatura eletrônica) 

                Cleber Tomaz de Camargos  

          Presidente da Câmara Municipal de Jardinópolis 
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Log

11 nov 2021, 09:48:04 Operador com email departamentojuridico@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

8453-4c58-85a6-f027f69a9500 criou este documento número 134efc3d-6ab0-4806-803f-

8453b099c277. Data limite para assinatura do documento: 11 de dezembro de 2021 (09:47).

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

11 nov 2021, 09:48:06 Operador com email departamentojuridico@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.

11 nov 2021, 10:02:13 Cleber Tomaz de Camargos assinou. Pontos de autenticação: email

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

177.52.80.139. Componente de assinatura versão 1.161.2 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

11 nov 2021, 10:02:13 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a

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

134efc3d-6ab0-4806-803f-8453b099c277.

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 134efc3d-6ab0-4806-803f-8453b099c277, com

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