
 

 

OFÍCIO  Nº 150/2021 
 

 

  Jardinópolis, 26  de março  de 2021. 

 

  Exmo. Sr. Dr. 

 

  Venho por meio deste, à presença de Vossa Excelência, em atenção à 

solicitação da Comissão Permanente de Justiça e Redação, para que, no prazo de 30 (dias) a 

contar a partir do recebimento desta, encaminhe para a Casa Legislativa, as informações e 

cópia dos documentos constantes na ata da referida comissão, cuja cópia segue anexa,  

referente ao projeto de lei nº 20/2021 – Executivo, cuja ementa é a seguinte: 

 
    

  Segue ainda, cópia do ofício enviado à presidência da Casa por parte do 

presidente da referida comissão, que observa que poderá ser encaminhada  virtualmente por 

meio de ofício, com cópia endereçada ao Presidente da Comissão Permanente de Justiça e 

Redação, as informações e cópias dos documentos solicitados, cujo  e-mail institucional é o 

seguinte: leandromoretti@camarajardinopolis.sp.gov.br. 

 

 Certo de poder contar com a costumeira atenção, aguardamos a resposta  e 

aproveito a oportunidade para renovar os protestos de elevada estima e consideração. 

 

 

 

 

     

                            CLEBER TOMAZ DE CAMARGOS 
                                  - Presidente da Câmara Municipal de Jardinópolis -  

 

 

 

 

PARA: 

DR. PAULO JOSÉ BRIGLIADORI 

PREFEITO MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS-SP 

NESTA 
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COMISSÃO  PERMANTE  DE   JUSTIÇA    E  REDAÇÃO 

 
 
      Jardinópolis, 25 de março de 2021. 

 
 
OFÍCIO ESPECIAL 
 

 

 

Exmo. Sr. Presidente: 

 

 O Vereador Presidente da Comissão Permanente de Justiça e Redação, nos termos do 

artigo 82 do Regimento Interno, conforme deliberação da própria comissão de 25/03/2021, 

vem, por meio deste, solicitar a Vossa Excelência, que seja enviado ao Chefe do Executivo 

Municipal, ofício  para que atenda ao determinado, no prazo de 30 (trinta) dias, prestando as 

informações e cópia de documentos referente ao projeto de lei nº 20/2021 – Executivo, cuja 

ementa é a seguinte: 

 
 

 

 Segue anexo cópia da ata da comissão, na qual consta expressamente o que a 

municipalidade precisa responder e encaminhar. Lembrando que poderá ser encaminhada  

virtualmente por meio de ofício, com cópia endereçada ao Presidente da Comissão 

Permanente de Justiça e Redação,  cujo  e-mail institucional é o seguinte:  

leandromoretti@camarajardinopolis.sp.gov.br 

 

 No aguardo da resposta, aproveito a oportunidade para apresentar os protestos de 

elevada estima e consideração 

 

      

          LEANDRO  MORETTI  SERRANO 
                                          Presidente da Comissão Permanente – biênio 2021-2022  

 
 
 
 
 
PARA: 
EXMO. SR. CLEBER TOMAZ DE CAMARGOS 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS-SP 
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ATA  DA  COMISSÃO  PERMANENTE   DE  JUSTIÇA  E  REDAÇÃO 

 

  Aos 25 dias do mês de março de 2021,  a Comissão Permanente de Justiça e 

Redação, eleita para o biênio 2021/2022, reunida de forma virtual com a presença de todos os 

Vereadores: Presidente:   LEANDRO MORETTI SERRANO, Relator: JOSÉ EDUARDO 

GOMES JÚNIOR  -   (FOFO) e Membro: EDSON ROGÉRIO VIZU, sendo este último 

convidado pelo(s) integrante(s) da comissão para secretariar os trabalhos, o que aceitou de 

pronto. Em seguida, o presidente da comissão entendeu necessária a presente reunião com 

base na alínea “a” do inciso I no artigo 68 do Regimento Interno, para analisar a(s) seguinte(s) 

matéria(s): 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Projeto de Lei nº 020/2021 – EXECUTIVO  

 

►  EMENTA: 

  
 

► TEXTO NORMATIVO: 
 

 
 

 

► DOCUMENTOS QUE ACOMPANHAM O PROJETO: 
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  Acompanha a matéria uma série de documentos, entre eles destacamos, cópia 

da lei municipal nº 3593/09 (transferência para a empresa Esteio); apenas a 1ª página da 

alteração do contrato social (empresa Esteio); requerimento da empresa Interfina, solicitando 

autorização e transferência; certidão de 04/03/21 da Matrícula do imóvel (ainda em nome da 

prefeitura); Cadastro do CNPJ da empresa Interfina; solicitação da Secretaria de Negócios 

Jurídicos de parecer  por meio do ofício SENJUR nº 226/2021 – 03/03/21 (parecer não 

apresentado); decisão do Sr. Prefeito Municipal, com data de 02/03/21; duas certidões 

negativas do município da Empresa Esteio; e, cópia da ata com parecer favorável do 

CODEM, em 22/12/20.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  Após o breve relato, o projeto foi discutido pelos membros da comissão 

virtualmente  e entendem  ser  necessário que venham algumas informações e documentos 

complementares, para que a comissão possa manifestar a respeito da constitucionalidade e 

juridicidade da matéria. A saber: 

 

  1) Cópia do parecer da Procuradoria Jurídica da Prefeitura Municipal, uma vez 

que foi solicitado pelo Secretário do SENJUR e não consta do projeto. 

  2) Cópia integral da última alteração do contrato social da empresa Esteio 

Terraplanagem e Infra Estrutura. 

  2.1) Esclareça quais são os motivos da divergência de nomenclatura da 

empresa Esteio, haja vista que no projeto consta “Esteio Terraplanagem e Infra Estrutura”, na 

lei municipal nº 3596/09 e alteração do contrato social, consta:   “Esteio Terraplanagem e 

Infra Estrutura LTDA-EPP, e por fim, uma consulta no cadastro junto à Receita Federal 

encontram no respectivo CNPJ (07.836.011/0001-55) o seguinte nome: “RCA 

INFRAESTRUTURA EIRELI”,  conforme print abaixo: 
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  3) O valor do imóvel que deveria ser pago à Prefeitura, em razão da aquisição, 

já foi quitado? Sendo afirmativo,  em que data e quais os motivos que a Administração 

Pública não outorgou escritura pública definitiva de compra e venda, conforme dispõe na lei? 

  3.1) Em caso negativo, ou seja, não ocorreu quitação do valor de aquisição do 

bem, existe ação judicial de retomada do imóvel em andamento, promovida pelo município 

em face da empresa Esteio? Se houver enviar cópia  e esclarecer qual a situação do processo, 

bem como, quais os itens que compõem a causa de pedir. 

  4) Foram tomados todos os cuidados necessários para transferência dos direitos 

do imóvel para terceiro de forma administrativa, observando entre outros: 

  a) Pesquisas sobre a situação jurídica nas esferas federal, estadual e trabalhista, 

de ações distribuídas e em andamento? 

  b) Foi apurado algum tipo de risco para o erário público e a municipalidade em 

razão dessa transferência de direitos a terceiros resultante da pesquisa feita no item anterior? 

  c) Em caso da pesquisa resultar positiva, os membros do CODEM – Conselho 

de Desenvolvimento Econômico do Município de Jardinópolis, que participaram da reunião 

no dia 22 de dezembro  de 2020, foram cientificados da situação jurídica da empresa Esteio? 
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  5) Que sejam enviadas as certidões negativas ou a positiva com efeitos de 

negativa de débito federal, estadual e trabalhista da empresa Esteio, uma vez que acompanhou 

o projeto apenas a quitação de tributos municipais. 

 

  Assim, os membros da comissão, por unanimidade, entendem serem 

necessárias as informações que serão prestadas pelo Executivo local, endereçada diretamente 

para comissão, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme § 2º do artigo 82 do Regimento Interno 

(observado que no recesso interrompe o prazo - art. 83 do RI), com a expedição de ofício especial.   Nada 

mais havendo a ser tratado foi encerrada a presente reunião da comissão. Eu (Vereador Edson 

Rogério Vizu) lavrei a presente ata, a qual foi aprovada por todos os presentes. 

 

 

Presidente:   LEANDRO MORETTI SERRANO           

 

 

Relator: JOSÉ EDUARDO GOMES JÚNIOR  -   (FOFO) 

 

 

 

Membro: EDSON ROGÉRIO VIZU 
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-------- Mensagem original -------- 
Assunto: OFÍCIO 150  e anexos - PARA PREFEITURA 
Data: 2021-03-26 11:24 
De: Nélio Pereira Lima Filho <procuradorjuridico@camarajardinopolis.sp.gov.br> 
Para: Denilze Câmara Municipal de Jardinópolis-SP
<secretariageral@camarajardinopolis.sp.gov.br> 

Bom dia! 
Segue anexo ofício nº 150 e documentos para serem encaminhados virtualmente para a
Prefeitura Municipal de Jardinópolis. 
Favor controlar o retorno com as respostas. 
 Att.
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