
 

COMISSÃO  PERMANENTE   DE  EDUCAÇÃO,  CULTURA  E  ESPORTE 

 

     Jardinópolis, 21 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 

complementares àquelas prestada pela Secretaria Municipal de Educação no ofício SEMED nº 

081/2022, de 09/06/22,  referente: 

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

► Projeto de Lei nº 52-22 - Executivo: 

 

 

 

↨          No tocante ao projeto acima, solicitamos          ↕ 

Clicksign 86764c97-0212-4c70-96b1-ac1eb5f5d692



 

 

 1) Qual o bairro onde reside os alunos atualmente matriculados na unidade escolar? 

 2) Qual o bairro onde reside os alunos constantes na lista de espera da unidade 

escolar? 

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

 

 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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Assinaturas

Luiz Fernando Riul

CPF: 074.849.168-62

Assinou em 21 jun 2022 às 10:16:54

Log

21 jun 2022, 09:14:18 Operador com email procuradorjuridico@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

8453-4c58-85a6-f027f69a9500 criou este documento número 86764c97-0212-4c70-96b1-

ac1eb5f5d692. Data limite para assinatura do documento: 04 de julho de 2022 (09:10).

Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

21 jun 2022, 09:14:20 Operador com email procuradorjuridico@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

8453-4c58-85a6-f027f69a9500 adicionou à Lista de Assinatura:

luizfernandoxoto@camarajardinopolis.sp.gov.br, para assinar, com os pontos de autenticação:

email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para

validação do signatário: nome completo Luiz Fernando Riul e CPF 074.849.168-62.

21 jun 2022, 10:16:54 Luiz Fernando Riul assinou. Pontos de autenticação: email

luizfernandoxoto@camarajardinopolis.sp.gov.br (via token). CPF informado: 074.849.168-62. IP:

189.96.225.161. Componente de assinatura versão 1.292.0 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

21 jun 2022, 10:16:54 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a

última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número

86764c97-0212-4c70-96b1-ac1eb5f5d692.

Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse https://validador.clicksign.com e utilize a senha gerada pelos signatários ou

envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 86764c97-0212-4c70-96b1-ac1eb5f5d692, com os efeitos

prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.

Datas e horários em GMT  -03:00 Brasilia
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