
 

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 51-22 - Executivo: 

 

 

 

 

↨     Sobre esse projeto, gostaríamos que fossem prestados alguns esclarecimentos     ↨ 

 

1) A mensagem que acompanha a matéria indica que se trata de substituição de recurso, 

porém no projeto não consta a anulação do recurso (QSE) que alegam estar empenhado, 
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assim, gostaríamos de maiores esclarecimentos a respeito da questão apontada, bem como, 

cópia dos espelhos das anulações e respectivos recursos. 

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

► Projeto de Lei nº 52-22 - Executivo: 

 

 

 

↨          No tocante ao projeto acima, solicitamos          ↕ 

 

 1) Apesar de constar a planilha orçamentária, gostaríamos que fosse enviado o projeto 

de execução da obra, já que o orçamento anexado não especifica o que será feito em termos 

de espaços e suas destinações, bem como o tamanho de cada área. 

 2) Solicitamos ainda, que seja enviado informações da atual quantidade de alunos por 

sala das creche municipais, bem como, a demanda atualmente não atendida/lista de espera de 

cada creche. 

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