
 

 

 

 

 

 

COMISSÃO PERMANENTE DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE 

 

 

Jardinópolis, 02 de junho de 2022.  

 

 

 

OFÍCIO ESPECIAL 

 

 

 A Comissão Permanente de Educação, Cultura e Esporte, por meio de seu 

presidente infra-assinado, vem, à presença de Vossa Excelência, para solicitar informações 

referente: 

 

► Projeto de Lei nº 65-2022 - Executivo: 

 

 
 

 
 

  Sobre esse projeto, gostaríamos que fossem prestados alguns 

esclarecimentos, a saber: 

 

1) Por que o projeto não destinou recursos para as demais Secretarias e Departamentos 

municipais que também estão necessitando de veículos para realização de suas 

atividades essenciais, como por exemplo a Secretaria Municipal de Esporte e Laser, 

a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, e outras que indiretamente 

contribuem com a educação, cultura e turismo,  esporte e laser? 

2) Por que comprar veículos para a Educação com recursos próprios? O Governo 

Federal não destina veículos para a Educação? 

3) Como funciona o programa do Governo Federal para frota escolar, ônibus rurais, e 

vans? 
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   Lembrando que as respostas poderão ser encaminhadas virtualmente 

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

com urgência, uma vez que ainda está pendente de parecer da comissão - nos e-mails 

abaixo:  

 

Presidente: luizfernandoxoto@camarajardinopolis.sp.gov.br 

Relator: bellocerimonial@camarajardinopolis.sp.gov.br 

Membro: caiojardim@camarajardinopolis.sp.gov.br  

 

   Aproveito a oportunidade para apresentar os protestos de elevada 

estima e consideração.  

 

 

 

 

LUIZ FERNANDO RIUL – XOTÔ 
Vereador Presidente da Comissão Permanente – biênio 2021-2022 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Excelentíssimo Senhor 

PAULO JOSÉ BRIGLIADORI 

Prefeito Municipal de Jardinópolis/SP. 
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