
 

 

OFÍCIO  Nº 425/2022 
 

 

  Jardinópolis, 23 de agosto de 2022. 

 

  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 (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 71 e 74 

ambos de 2022 – 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: 

 

leandromoretti@camarajardinopolis.sp.gov.br  

joseeduardofofo@camarajardinopolis.sp.gov.br  

vizudobanco@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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