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Câmara Municipal de Jardinópolis <cmjard@camarajardinopolis.sp.gov.br> 6 de maio de 2021 13:06
Para: gabinete@jardinopolis.sp.gov.br

Boa tarde!
Por determinação do Sr. Presidente da Câmara Municipal, encaminho a Vossa Excelência, o ofício nº 230-21, com
os respectivos anexos (ofício especial e ata).
Aguardamos resposta.
Att.
CMJ
nplf

A Câmara Municipal de Jardinópolis, sob a LGPD 13.709/2018, tem o compromisso de proteger toda informação
coletada. Este e-mail e quaisquer anexos podem conter informações privilegiadas ou confidenciais e destinadas
ao uso exclusivo do destinatário original, seu uso e reprodução dependem de prévia autorização da Câmara
Municipal de Jardinópolis. Se você recebeu este e-mail por engano, por favor informe o remetente imediatamente
e exclua-o. A instituição não se responsabiliza pelo conteúdo expresso nesta mensagem, sendo esta
responsabilidade exclusiva do seu autor. 
Não imprima este e-mail a menos que seja necessário. Se você se preocupa com o meio ambiente como nós,
evite imprimir e-mails.
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OFÍCIO  Nº 230/2021 
 

 

  Jardinópolis, 06 de maio  de 2021. 

 

  Exmo. Sr. Dr. 

 

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

solicitação da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento, Educação, Saúde, Meio 

Ambiente, Esporte e Cultura, para que, no prazo de 30 (trinta) dias a contar a partir do 

recebimento desta, encaminhe para a Casa Legislativa, prestando as informações, solicitações 

e cópia de documentos referente ao projeto de lei nº 30/2021 – Executivo, cuja ementa é a 

seguinte: 

 

EMENTA: “DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NA  

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 4681, DE 26 DE OUTUBRO DE 2020.” 

  

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

municipalidade precisa responder e encaminhar e ofício enviado à presidência da Casa por 

parte do presidente da referida comissão, e, o envio poderá ser feito e encaminhado 

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

membros nos e-mails abaixo: 

 

Dalva Cristina: dalvasiqueira@camarajardinopolis.sp.gov.br 

Rogério Lima: bellocerimonial@camarajardinopolis.sp.gov.br 

Caio Jardim: caiojardim@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. 

 

 

 

            (Assinatura Eletrônica) 

                            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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Cleber Tomaz de Camargos
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Procurador Jurídico <procuradorjuridicocmj@gmail.com>

Protocolar - ofício especial da CFO 
2 mensagens

Procurador Jurídico | Câmara Municipal de Jardinópolis
<procuradorjuridico@camarajardinopolis.sp.gov.br>

6 de maio de 2021
09:33

Para: Demilson <secretarialegislativa@camarajardinopolis.sp.gov.br>

Por determinação da Presidente da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, segue ofício especial para
protocolo. 
Att.
Nélio Pereira Lima Filho 
Procurador Jurídico
OAB-SP nº 112.121

_____________________________________________________________

CÂMARA  MUNICIPAL  DE  JARDINÓPOLIS 
-  ESTADO DE SÃO PAULO  -

procuradorjuridico@camarajardinopolis.sp.gov.br 
____________________________________________________________________

A Câmara Municipal de Jardinópolis, sob a LGPD 13.709/2018, tem o compromisso de proteger toda informação
coletada. Este e-mail e quaisquer anexos podem conter informações privilegiadas ou confidenciais e destinadas
ao uso exclusivo do destinatário original, seu uso e reprodução dependem de prévia autorização da Câmara
Municipal de Jardinópolis. Se você recebeu este e-mail por engano, por favor informe o remetente imediatamente
e exclua-o. A instituição não se responsabiliza pelo conteúdo expresso nesta mensagem, sendo esta
responsabilidade exclusiva do seu autor.
Não imprima este e-mail a menos que seja necessário. Se você se preocupa com o meio ambiente como nós,
evite imprimir e-mails.
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secretarialegislativa@camarajardinopolis.sp.gov.br
<secretarialegislativa@camarajardinopolis.sp.gov.br>

6 de maio de 2021
10:11

Para: Procurador Jurídico | Câmara Municipal de Jardinópolis <procuradorjuridico@camarajardinopolis.sp.gov.br>

Dr. Nélio,  bom dia! 

Está faltando a ATA, em anexo, da reunião da Comissão. 

Demilson 

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

Em 2021-05-06 09:33, Procurador Jurídico | Câmara Municipal de Jardinópolis escreveu: 
Por determinação da Presidente da Comissão Permanente de Finanças 
e Orçamento, segue ofício especial para protocolo. 
 
Att. 
 
Nélio Pereira Lima Filho 
 
Procurador Jurídico 
OAB-SP nº 112.121 

mailto:procuradorjuridico@camarajardinopolis.sp.gov.br
https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=d6575f1112&view=att&th=17941aacd0d7549d&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_kocve1010&safe=1&zw
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_____________________________________________________________ 
 
[Texto das mensagens anteriores oculto]



 

 

 

 

►  COMISSÃO PERMANENTE DE FINANÇAS, ORÇAMENTO, EDUCAÇÃO, SAÚDE, MEIO AMBIENTE, ESPORTE E CULTURA  ◄ 

 

 

OFÍCIO  ESPECIAL  
 

    Jardinópolis, 06 de maio de 2021. 
 
 
Exmo. Sr. Prefeito Municipal 

 

  A Vereadora Presidente da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento, 
Educação, Saúde, Meio Ambiente, Esporte e Cultura, para o biênio de 2021-2022 nos termos do 
artigo 82 do Regimento Interno, conforme deliberação da própria comissão de 05/05/2021, 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, 
solicitações  e cópia de documentos referente ao projeto de lei nº 30/2021 – Executivo, cuja 
ementa é a seguinte: 
 

EMENTA: “DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL 

NA  LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 4681, DE 26 DE OUTUBRO DE 2020.” 

 
 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 e demais 
membros nos e-mails abaixo: 

 

Dalva Cristina: dalvasiqueira@camarajardinopolis.sp.gov.br 

Rogério Lima: bellocerimonial@camarajardinopolis.sp.gov.br 

Caio Jardim: caiojardim@camarajardinopolis.sp.gov.br 

  Aproveito a oportunidade para apresentar os protestos de elevada estima e 

consideração. 

 

                                   (assinatura eletrônica)    
                 DALVA  CRISTINA  SIQUEIRA  DOS  SANTOS 

          Vereadora Presidente da Comissão Permanente – biênio 2021-2022 

 
 
 
PARA: 
EXMO. SR. CLEBER TOMAZ DE CAMARGOS 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS-SP 
NESTA 
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ATA DA COMISSÃO PERMANENTE DE FINANÇAS, ORÇAMENTO, 

EDUCAÇÃO, SAÚDE, MEIO AMBIENTE, ESPORTE E CULTURA 

 
Aos 05 dias do mês de maio  de 2021, na sede da Câmara Municipal de Jardinópolis, a 

Comissão Permanente de Finanças, Orçamento, Educação, Saúde, Meio Ambiente, Esporte e 

Cultura, para o biênio de 2021-2022, reunida na forma regimental para os fins previstos na 

alínea “a” do inciso I do artigo 68 do Regimento Interno, constatou que esteve presente os 

Vereadores: Presidente: DALVA SIQUEIRA, Relator: ROGÉRIO LIMA CONGA (BELLO 

CERIMONIAL)     e  Membro:   CAIO JARDIM, sendo este último convidado pelo(s) 

integrante(s) da comissão para secretariar os trabalhos, o que aceitou de pronto. Em seguida, 

os membros da comissão, analisaram o(s) seguinte(s) projeto(s): 

 

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

3) Projeto de Lei nº 030/2021 – EXECUTIVO  

EMENTA: “DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NA  LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 4681, DE 
26 DE OUTUBRO DE 2020.” 

 

DISCUSSÃO: A matéria em questão após debate e análise do projeto e da mensagem que 

acompanha, sem prejuízo da documentação já acostada, necessário maiores esclarecimentos 

para que a comissão possa de fato emitir parecer na alteração da peça orçamentária em relação 

ao contrato nº 046/20, celebrado com o Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FEHIDRO:  

Para tanto, apresentamos uma série de perguntas e solicitações para esclarecimentos, a saber; 

1) O que já foi realizado de fato no município em decorrência do convênio nº 046/20? 

2) Apresentar cópia dos relatórios dos trabalhos realizados. 

3) Em qual fase dos trabalhos estão atualmente? 

4) Quais serviços estão previstos na atual fase que serão executadas a partir do recurso do 

presente projeto de lei? 

5) Quais os bairros e locais que serão executados os serviços? 

6) Qual o prazo para confecção e realização das obras? 

7) Qual o prazo de validade do convênio; e, se estiver terminando ou vencendo, quais os 

motivos do não envio do projeto para a Câmara Municipal com maior prazo para analise, 

discussão e votação. 
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CONCLUSÃO: 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 CAIO 

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

 

 

Presidente: DALVA SIQUEIRA:________________________________________________________________ 

 

 

 Relator:   ROGÉRIO LIMA CONGA (BELLO CERIMONIAL): ___________________________________ 

 

 

Membro:   CAIO JARDIM: ___________________________________________________________________ 
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8453-4c58-85a6-f027f69a9500 adicionou à Lista de Assinatura:
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