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Providencie-se a respeito
V 201 '1e_
Sala das S½ssões,_�...
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Senhor Presidente,
Nobres Pares,

t:fi's/DENTE

Usamos do presente para agradecer e parabenizar o nobre parlamentar, o
Deputado Estadual José Antonio Barros Munhoz pelo apoio que ordinariamente oferece à
Pirassununga. mas especificamente pela vinda da verba estaduaJ de R$500.000,00 (quinhentos
mil reais).
Conforme se observa ela documentação anexa (Ofício nº O 110/2015,
Processo nº 4756/2015). a ex-Prefeita Municipal Cristina Aparecida Batista solicitou, no ano de
2015. intercessão do ilustre Deputado Estadual que tão logo intercedeu por nossa cidade junto ao
Governo Estadual.
Em razão ela iniciativa cio parlamentar, nossa cidade conta agora com uma
máquina motoniveladora para a manutenção das estradas municipais, permitindo o escoamento
regular da produção agrícola.
Assim. para agradecer a atenção. nada mais Justo do que homenagear
aqueles que cooperam por nossa comunjdade. Por conseguinte, requeiro à Mesa, pelos meios
regimentais. sejam consignados. nos anais dos trabalhos da presente sessão, votos de elevadas--.;:;:
congratulações ao Excelentíssimo Senhor Deputado Estad� José Antonio Barros Munhol•.�
�::
enviando-lhe cópia da presente para conhecimenro da merec.i.dãlreverência desta Casa de Leis.
Sala das Sessões. 13 de novembro de 2018.
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f.Son Sidinei
Vereador

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

DEPUTADO BARROS MU HOZ
São Paulo, 12 de novembro de 2018.
DBMJSP OF. N. 0 0475/2018
PROCESSO 4756/2015
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,
Com meus cumprimentos dirijo-me a Vossas Senhorias para
solicitar seja esclarecido aos senhores Vereadores membros dessa Câmara
Municipal, bem como aos munícipes. que a emenda no valor de R$500.000,00
(quinhentos mil reais) destinados à aquisição de uma motoniveladora para esse
Município foi de minha autoria e da prefeita à época, Sra. Cristina Aparecida
Batista, restabelecendo, assim a verdade do ocorrido.
A solicitação se prende ao fato de que chegou ao meu
conhecimento que a obtenção da verba para a aquisição da motoniveladora foi
atribufdo a outro colega; razão pela qual, anexo ao presente cópias dos oficias que
deram origem a solicitação referida (documentos em anexo)
Contando com a espec1ãl atenção de Vossa Senhoria, antecipo
agradecimentos e renovo os protestos de consideração e apreço.
AtencJOsamente,
�
-

a\RROS MUNHOZ
Deputado Estadual
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Ilustríssimos Senhores
LEONARDO FRANCISCO SAMPAIO SOUZA
MO. Presidente da Câmara Municipal de Pirassununga
Vereadores EDSON $/DINE/ VICK e LUCIANA DALESS/O

Rua Joaquim Procópio de Araújo, n 1662.
13630-082-Pirassununga/SP
Av Pedro Alvares Cabral. 201- 2° andar - Sala 2026 - CEP 04097-900 - Tels 3886 6665 / 6635 Fax 3886-6635

ASSE\1BLE1A lEGl L.A. TIVA
DEPliTADO BARROS v1U. "HOZ
São Paulo, 16 de junho de 2015.
OBMISP OF N
PROCESSO N.

° 0110/2015

0

4756/2015

Senhor Governador
Com meus cumpnmentos. romo a liberdade de dirigir-me a Vossa
Excelência para ratificar o pedido da Prefeitura Municipal de Pirassununga,
conforme OFÍCIO GAB Nº 418/2015. no qual solicita a liberação de recursos
financeiros no valor de RS 500 000 00 (quinhentos mil reais) destinados à aquisição
de motoniveladora. para o refendo mun1cip10
À vista das alegações submeto o assunto à sua deliberação de
Vossa Excelência. solicitando a gentileza de verificar a possibilidade de
atendimento. levando-se em coma a importância do pleito para o Município de
Pirassununga.
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Contando com a especial atenção do Excelentíssimo Governador,
antecipo agradecimentos e renovo os protestos de consideração e apreço.

Arenc1osameme.
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BARROS MUNHGZ
Depurado Esiadual

Secretaria de Governo
Núclt:o de e.r.qtocolo
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Excelentíssimo Senhor
DR. GERALDO JOSÉ RODRIGUES ALCKMJN FILHO
Governador do Estado de São Paulo
Palácio dos Bandelfantes - Av Morumo,. 4500
05650-905 - São Paulo - SP

Av ºedro A!va•f:!s Cae•a 2:)". 2° arida' • Sa a ::25 - CEP )�:g-.9:: - Te s 3886 666516635 Fax 3886-6635

u
.

- ..,

PREFEITLRA \ll�ICIPAL DE PIRA Sl');li. 1 GA
E:-.tndo de ão Paulo
(, \Bl�L l l:: D-\ PREf EJ IA

OFICIO GAB. :'\º -118,2015

Fxcdemíssimo '-!nhor Depuwdo.

• L '.ic;tatr.-i:-

º" boi,· préstimos de Vo. sa l::xcelência no

se11t1do �k dcstinnr, ern:.i:-. par::i 1 1 .r., ... ..,l:,,,.i:f!.1 :h), :1!1)r ,.c R '5 500 000.00. para aquisição de uma
mntorn, ..:ladorn.
Cena d.1 !1-,nro-.a êlll.!n<,;âu aü que o assunto req uer.
apro\'eitamos d0 ensejo para encam111har ,·otos de ,:..,tirna e consideração.

CRJST_-f�,,1P;:t�n;f'BATISTA
Pre_teiw .\ li111_1c:1pal
...,

!: xcel ·nríss11110 \en1101
OEPüT.-\DO E '"l.\Dl \I. B...\RRO� \ll, lfOL
.\. sernblcia l c.:g1-;lati, a
Ao PAU.O SP
�md,
Rua Galiclo

Õe

ero ri 05 � -P rassunu'lga SP-1363C-900- 19) 3565 8023 -Fone/Fax (1 ) 3565-805'
E-ma govemo@pirassununga sp gov b
9

