
 

 

 

 

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

 

 

OFÍCIO  ESPECIAL  
 

    Jardinópolis, 1º de julho de 2021. 
 
 
Exmo. Sr. 

 

  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 30/06/2021, 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 aos projetos de leis nºs  46 e 51 – todos de 2021 
de autoria do Executivo. 
 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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Assinaturas

Dalva Cristina Siqueira dos Santos
Assinou
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validação do signatário: nome completo Dalva Cristina Siqueira dos Santos e CPF 288.926.578-

10.

01 jul 2021, 10:30:50 Operador com email procuradorjuridico@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

8453-4c58-85a6-f027f69a9500 alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do
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ATA DA COMISSÃO PERMANENTE DE FINANÇAS, ORÇAMENTO, 

EDUCAÇÃO, SAÚDE, MEIO AMBIENTE, ESPORTE E CULTURA 

Ao 30 dia do mês de junho  de 2021, a Comissão Permanente de Finanças, Orçamento, 

Educação, Saúde, Meio Ambiente, Esporte e Cultura, para o biênio de 2021-2022, reunida na 

forma regimental (virtual) 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: 
 

 
 

A matéria visa crédito especial na ordem de R$ 17.044,60, para: 

 
 

Foi apontado na justificativa que: 
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Para tanto, perguntamos e solicitamos: 
 

1)Quais serão os custos que serão  cobertos com o aditivo? 

Especificar.   

 

2)  A mensagem aponta a necessidade de substituição do piso no 

hall, uma vez que, foi danificado com a execução dos serviços, 

portanto, necessário esclarecimentos no sentido de que seja 

informado à presente comissão:  quem foi o responsável pelo dano 

noticiado, e ainda,  quem é o responsável pelo conserto? 

 

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

 

 

A matéria visa crédito especial na ordem de R$ 150.000,00, para: 
 

 

 

A justificativa diz o seguinte: 
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Para tanto, perguntamos e solicitamos: 
 

1)Quais serão especificamente os reparos que serão executados 

com a verba a ser liberada pelo presente projeto em cada campo 

ou quadra?   

2) Cópia dos orçamentos e descritivos das tabelas de basquete a 

serem adquiridas. 

  

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

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 diretamente 

para o Executivo Municipal responder com urgência.   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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Rogério Lima Conga
Assinou

Dalva Cristina Siqueira dos Santos
Assinou

Caio Eduardo Jardim Antonio
Assinou
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8453-4c58-85a6-f027f69a9500 adicionou à Lista de Assinatura:
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OFÍCIO  Nº 304/2021 
 

 

  Jardinópolis, 02 de julho 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 aos projetos de lei nºs 46 e 51 todos de 2021 – Executivo. 

  

  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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