
 

 

 

 

►  COMISSÃO PERMANENTE DE FINANÇAS, ORÇAMENTO, EDUCAÇÃO, SAÚDE, MEIO AMBIENTE, ESPORTE E CULTURA  ◄ 

 

 

OFÍCIO  ESPECIAL  
 

    Jardinópolis, 07 de junho de 2021. 
 
 
Exmo. Sr. Prefeito Municipal 

 

 A Vereadora Presidente da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento, 
Educação, Saúde, Meio Ambiente, Esporte e Cultura, para o biênio de 2021-2022, com 
base na letra “a”, inciso I do artigo 68 do Regimento Interno, vem, à presença de Vossa 
Excelência, para solicitar alguns esclarecimentos pela municipalidade, no tocante a(s) 
seguinte(s) propositura(s): Projeto de Lei nº 40/21 – Executivo.  
 Segue anexo cópia da ata da reunião do dia 1º de junho de 2021 da comissão com 
o(s) questionamento(s) a ser(em) respondido(s), com urgência, pela municipalidade, para 
que a(s) matéria(s( possa(m) ser discutida(s) e votada(s) pelo Legislativo Municipal. 
 Informamos que a comunicação contendo a(s) resposta(s) poderá ser feita de 
forma virtual, mediante os e-mails abaixo:  
 
Dalva Cristina: dalvasiqueira@camarajardinopolis.sp.gov.br 
Rogério Lima: bellocerimonial@camarajardinopolis.sp.gov.br 
Caio Jardim: caiojardim@camarajardinopolis.sp.gov.br 
 
 Aproveito a oportunidade para apresentar os protestos de elevada estima e 
consideração. 
 

 
                                 assinado eletronicamente  

                 DALVA  CRISTINA  SIQUEIRA  DOS  SANTOS 
          Vereadora Presidente da Comissão Permanente – biênio 2021-2022 

 
 
 
 
 
 
PARA: 
DR. PAULO JOSÉ BRIGLIADORI 
PREFEITO MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS-SP 
NESTA 
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ATA DA COMISSÃO PERMANENTE DE FINANÇAS, ORÇAMENTO, 

EDUCAÇÃO, SAÚDE, MEIO AMBIENTE, ESPORTE E CULTURA 

 

Ao 1º dia do mês de junho  de 2021, a Comissão Permanente de Finanças, Orçamento, Educação, 

Saúde, Meio Ambiente, Esporte e Cultura, para o biênio de 2021-2022, reunida na forma 

regimental (virtual) para os fins previstos na alínea “a” do inciso I do artigo 68 do Regimento 

Interno, constatou que esteve presente os Vereadores: Presidente: DALVA SIQUEIRA, Relator: 

ROGÉRIO LIMA CONGA (BELLO CERIMONIAL)     e  Membro:   CAIO JARDIM, sendo 

este último convidado pelo(s) integrante(s) da comissão para secretariar os trabalhos, o que 

aceitou de pronto. Em seguida, os membros da comissão, analisaram o: 

 

 
 

A matéria visa abrir crédito na ordem de R$ 239.537,90, para: 

 

 
Foi apontado na justificativa que: 
 

 
 
Para tanto, perguntamos e solicitamos: 
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1)O valor de R$ 218.250,00 é para adquirir massa asfáltica ou 

para ajustar de valor de contrato de compra já existente?   

 

2)  Cópia do projeto e do contrato da reforma e ampliação da 

Quadra Poliesportiva “Oswaldo Riul”, situada no Distrito de 

Jurucê. 

 

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

CONCLUSÃO: Assim, os membros da comissão, por unanimidade, entendem serem 

necessárias as informações que serão prestadas pelo Executivo local, endereçada diretamente 

para comissão, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme § 2º do artigo 82 do Regimento Interno 

(observado que no recesso interrompe o prazo - art. 83 do RI), com a expedição de ofício especial diretamente 

para o Executivo Municipal responder com urgência.   Nada mais havendo a ser tratado foi 

encerrada a presente reunião da comissão. Eu (Vereador CAIO JARDIM) lavrei a presente ata, a qual 

foi aprovada por todos os presentes. 

 

 

Presidente: DALVA SIQUEIRA:________________________________________________________________ 

 

 

 Relator:   ROGÉRIO LIMA CONGA (BELLO CERIMONIAL): ___________________________________ 

 

 

Membro:   CAIO JARDIM: ___________________________________________________________________ 
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02 jun 2021, 20:04:44 Operador com email procuradorjuridico@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-
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PROTOCOLAR - Ofício da Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento -
CMJ - Ref. PL 40-21 - Exe

De Nélio Pereira Lima Filho <procuradorjuridico@camarajardinopolis.sp.gov.br>
Para Gabinete Prefeitura Municipal de Jardinópolis <gabinete@jardinopolis.sp.gov.br>,

<prefeito@jardinopolis.sp.gov.br>
Data 07/06/2021 09:25
Prioridade Alta

 Ofício especial - Ata - CFO - ref PL 40-21 - Exe.pdf(~300 KB)

Bom dia! 
Por determinação da Sra. Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, segue para protocolo
ofício especial e ata da reunião, para questionamentos referente ao projeto de lei nº 40/21 -
Executivo. 
Att. 
--  
NÉLIO PEREIRA LIMA FILHO 
Câmara Municipal de Jardinópolis - SP 
Procurador Jurídico | OAB-SP nº 112.121 
______________________________________________________________________________________ 

A Câmara Municipal de Jardinópolis, sob a LGPD 13.709/2018, tem o 
compromisso de proteger toda informação coletada. Este e-mail e quaisquer 
anexos podem conter informações privilegiadas ou confidenciais e 
destinadas ao uso exclusivo do destinatário original, seu uso e 
reprodução dependem de prévia autorização da Câmara Municipal de 
Jardinópolis. Se você recebeu este e-mail por engano, por favor informe o 
remetente imediatamente e exclua-o. A instituição não se responsabiliza 
pelo conteúdo expresso nesta mensagem, sendo esta responsabilidade 
exclusiva do seu autor. 
Não imprima este e-mail a menos que seja necessário. Se você se preocupa 
com o meio ambiente como nós, evite imprimir e-mails. 
______________________________________________________________________________________
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Data 07/06/2021 10:35
Prioridade Mais alta
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foi lida em 07/06/2021 10:35.

Reporting-UA: jardinopolis.sp.gov.br; Microsoft Outlook 16.0 
Final-Recipient: rfc822;prefeito@jardinopolis.sp.gov.br 
Original-Message-ID: <0fe945423334aa088a7193d6930a6843@camarajardinopolis.sp.gov.br> 
Disposition: manual-action/MDN-sent-automatically; displayed 

mailto:prefeito@jardinopolis.sp.gov.br
mailto:0fe945423334aa088a7193d6930a6843@camarajardinopolis.sp.gov.br

