
 

COMISSÃO  PERMANENTE   DE  EDUCAÇÃO,  CULTURA  E  ESPORTE 

 

     Jardinópolis, 20 de maio 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 48-22 - Executivo: 
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Sobre esse projeto, gostaríamos que fossem prestados alguns esclarecimentos: 

1) Qual o valor orçado dos serviços a serem contratados com os 300 mil reais previstos no 

projeto de lei destinados às festividades? Apresentar cópia dos orçamentos, quando for o caso, 

e indicar o valor a ser empenhado por item nos registros de preço existentes, quando for o 

caso. 

2)  A maior parte do orçamento da pasta já estava prevista para ser destinada à realização de 

festividades, quanto desta ficha orçamentária já foi empenhado? Qual a destinação e o custo 

por evento realizado?  

3)  De acordo com o Ofício nº 134/2021 da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, 

encaminhado a esta Casa por meio do Ofício nº 462/2021 do Prefeito Municipal, o alto valor 

do orçamento da Cultura para festividades justificava-se contemplando, inclusive, o 

“Aniversário da Cidade”, já prevendo variação de valores. O que justifica um acréscimo de 

300 mil reais nessa ficha orçamentária?  

4)  Entre a destinação dos 300 mil reais está a pintura da arena no Centro Esportivo Newton 

Reis. Tal estrutura não é de responsabilidade da Secretaria de Esportes e Lazer, cabendo a esta 

pasta sua manutenção?  

5)  Quais mobiliários e qual a quantidade de cada item previstos de serem adquiridos para a 

Biblioteca Municipal com o recurso de 150 mil reais apontados no projeto de lei? 

6)  Tal mobiliário e valores previstos contemplam integralmente o novo projeto da biblioteca 

municipal após a reforma?  

7) Estão previstos móveis planejados e adequados, bem como equipamentos, para a 

brinquedoteca? Se sim, quais são e quais os valores previstos? Apresentar os orçamentos ou 

itens do registro de preço.  

8) Estão previstos equipamentos e materiais permanentes para o teatro de arena, como caixa e 

mesa de som? Apresentar os orçamentos ou itens do registro de preço. 

9) A bibliotecária responsável pela Biblioteca Municipal João Batista Berardo foi consultada 

sobre o mobiliário a ser adquirido? Apresentar parecer da servidora atestando quais as 

necessidades de móveis e equipamentos e se o que está previsto atende plenamente as 

necessidades da Biblioteca e se contempla todas as exigências técnicas da área. 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

PARA:  

PAULO JOSÉ BRIGLIADORI 

PREFEITO MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS 

NESTA 
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