
 

       Jardinópolis, 22 de agosto de 2022. 

 
OFÍCIO ESPECIAL 
 

 

Exmo. Sr. Presidente: 

 

 O Vereador Presidente da Comissão Permanente de Justiça e Redação, nos termos do 

artigo 82 do Regimento Interno, conforme deliberação da própria comissão de 25/03/2021, 

vem, por meio deste, solicitar a Vossa Excelência, que seja enviado ao Chefe do Executivo 

Municipal, ofício  para que atenda ao determinado, no prazo de 30 (trinta) dias, prestando as 

informações e cópia de documentos referente aos projetos de lei nº 71/2022 e 74/2022, 
ambos do Executivo, cuja ementas são as seguintes: 

 

Projeto de Lei nº 071/2022 – EXECUTIVO                       Projeto de Lei nº 074/2022 – EXECUTIVO  

                                                                           

►  EMENTA:              ►  EMENTA: 

 

 

 Segue anexo cópia da ata da comissão, na qual consta expressamente o que a 

municipalidade precisa responder e encaminhar. Lembrando que poderá ser encaminhada  

virtualmente por meio de ofício, com cópia endereçada aos membros da Comissão 

Permanente de Justiça e Redação,  nos seguintes  e-mails institucionais:  

 

leandromoretti@camarajardinopolis.sp.gov.br 

joseeduardofofo@camarajardinopolis.sp.gov.br 

vizudobanco@camarajardinopolis.sp.gov.br 

 No aguardo da resposta, aproveito a oportunidade para apresentar os protestos de 

elevada estima e consideração 

 

      (Assinatura Eletrônica) 
          LEANDRO  MORETTI  SERRANO 
                                                Presidente da Comissão Permanente – biênio 2021-2022  

 
PARA: 
EXMO. SR. CLEBER TOMAZ DE CAMARGOS 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS-SP 
NESTA 
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