Ofício Nº. 001/2.018

ANHUMAS-SP, 25 DE JANEIRO DE 2.018.

EXMO. SR :

Através do presente, atendendo solicitação do autor,
encaminho a Vossa Excelência cópia do INDICAÇÃO nº. 001/2018, de autoria
do Vereador José Luis Lopes Ascencio, Protocolada nesta Secretaria, que será
apreciada pelo Douto Plenário na Sessão Ordinária a ser realizado no dia 15
de Fevereiro de 2018, para seu conhecimento e providências.
.

Sem outro particular para o momento, aproveito da
oportunidade para reiterar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente

JOSÉ VANDERLEI MALACRIDA
Diretor de Secretaria

EXMO. SR.

GENILDO RAMINELI
DD. PREFEITO MUNICIPAL
ANHUMAS - SP

OFICIO 002/2018

Anhumas. 15 de Fevereiro de 2018.

Excelentíssimo Deputado Estadual

Venho pelo presente, solicitar de Vossa Excelência, atenção especial
a nossa solicitação, no sentido de viabilizar recursos financeiros para a
reforma do TERMINAL RODOVIÁRIO DE ANHUMAS.
Considerando sua construção há mais de dez anos, o Terminal
que além do atendimento ao transporte de passageiros, também presta
serviços a população com a Agência do Banco do Povo, Detran e Cantinho do
Artesão, necessita de recursos para a sua revitalização na pintura, hidráulica,
elétrica, pisos , acessibilidade interna e externa, bem como nas acomodações
dos seus usuários, entre outras (fotos em anexo) e nesse sentido, é que
solicitamos a sua intercessão, visto que o município não tem condições
financeiras para tanto.
Aproveitamos a oportunidade, para agradecer a atenção e com a
expectativa do atendimento da nossa solicitação por parte de Vossa
Excelência, apresentamos protestos de elevada estima e distinta consideração.
Atenciosamente

JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO
VEREADOR - PSDB

AO EXMO. SENHOR
HÉLIO NISHIMOTO
DEPUTADO ESTADUAL – PSDB
SÃO PAULO - SP

OFICIO 003/2018

Anhumas. 15 de Fevereiro de 2018.

Excelentíssimo Sr. Deputado Federal

Venho pelo presente, solicitar de Vossa Excelência, atenção especial
no sentido de interceder junto ao MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, onde
solicitamos recursos financeiros no valor de R$ 447.000,00 para a
ILUMINAÇÃO da “AHM-451 RODO ANEL VIÁRIO” , que se inicia na
Rotatória do Conjunto Habitacional Jorge Sereghetti, localizada na AHM-450
Estrada Vicinal Maria Ruiz Martins e termina na Rotatória do Cristo José Lopes
Zezé, localizada na SPA 553/270 Henrique Moreno Milan, numa extensão de
1988 metros.
Considerando que o RODO ANEL VIÁRIO, e a sua utilização
por veículos, principalmente os de cargas, desviam o fluxo do perímetro
urbano do município, evitando congestionamentos, desgaste de ruas e
avenidas, diminuem os riscos e o perigo de acidentes com veículos e
pedestres , quebra de fios da rede elétrica e de telefonia e que , com a sua
iluminação, traria conforto e segurança aos que dele se utilizarem, além da
valorização e melhoria da área onde o mesmo foi construído, atraindo inclusive
novos investimentos no local e, é nesse sentido que solicitamos a sua
intercessão, visto que o município não tem condições financeiras para a
realização de tal obra
Aproveitamos a oportunidade, para agradecer a atenção e com a
expectativa do atendimento da nossa solicitação por parte de Vossa
Excelência, apresentamos protestos de elevada estima e distinta consideração.
Atenciosamente

JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO
VEREADOR

AO EXMO. SENHOR
NELSON MARQUEZELLI
DEPUTADO FEDERAL – PTB
SÃO PAULO – SP

OFICIO 004/2018

Anhumas. 15 de Fevereiro de 2018.

Excelentíssimo Sr. Ministro

Venho pelo presente, solicitar de Vossa Excelência, atenção especial
no sentido de viabilizar recursos financeiros no valor de R$ 447.000,00 para a
ILUMINAÇÃO da “AHM-451 RODO ANEL VIÁRIO” , que se inicia na
Rotatória do Conjunto Habitacional Jorge Sereghetti, localizada na AHM-450
Estrada Vicinal Maria Ruiz Martins e termina na Rotatória do Cristo José Lopes
Zezé, localizada na SPA 553/270 Henrique Moreno Milan, numa extensão de
1988 metros.
Considerando que o RODO ANEL VIÁRIO, e a sua utilização
por veículos, principalmente os de cargas, desviam o fluxo do perímetro
urbano do município, evitando congestionamentos, desgaste de ruas e
avenidas, diminuem os riscos e o perigo de acidentes com veículos e
pedestres , quebra de fios da rede elétrica e de telefonia e que , com a sua
iluminação, traria conforto e segurança aos que dele se utilizarem, além da
valorização e melhoria da área onde o mesmo foi construído, atraindo inclusive
novos investimentos no local e, é nesse sentido que contamos com a
compreensão e do atendimento do presente por parte de Vossa Excelência,
visto que o município não tem condições financeiras para a realização de tal
obra
Aproveitamos a oportunidade, para agradecer antecipadamente a
atenção da nossa solicitação por parte de Vossa Excelência, apresentando
protestos de elevada estima e distinta consideração.
Atenciosamente

JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO
VEREADOR

AO EXMO. SENHOR MINISTRO
FERNANDO BEZERRA COELHO FILHO
MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
BRASILIA - DF

Oficio Nº. 005/2.018

ANHUMAS-SP, 16 DE FEVEREIRO DE 2.018.

EXMO. SR :

Tem o presente a finalidade de encaminhar a Vossa
Excelência, para conhecimento e providências cópia dos Autógrafos nºs.. 595,
596, 597, 598, 599, 600 e 601/2018, referente aos Projetos de Leis nºs. 534,
535, 537, 538, 539, 540 e 541/2018, cópia dos Requerimentos nºs. 001 e
003/2018, bem como cópia das indicações nºs 001, 002 e 003/2018 matéria
aprovada e apresentada na Sessão Ordinária realizada no dia 15/02/2018.
Sem outro particular para o momento, aproveito da
oportunidade para reiterar protestos de estima e consideração.
Atenciosamente;

JOSÉ VANDERLEI MALACRIDA
Diretor de Secretaria

EXMO. SR.

GENILDO RAMINELI
DD. PREFEITO MUNICIPAL
ANHUMAS – SP

Ofício Nº. 006/2.018
ANHUMAS-SP; 16 DE FEVEREIRO DE 2.017.

SENHOR GOVERNADOR:

Através do presente, atendendo solicitação dos
autores, encaminho a Vossa Excelência cópia do REQUERIMENTO Nº. 002/2018, de
autoria de autoria de Todos os Vereadores da 16ª Legislatura, matéria apresentada e
Aprova por Unanimidade na Sessão ordinária de 15/02/2018, para seu conhecimento.

Sem outro particular para o momento, aproveito da oportunidade
para reiterar protestos de estima e consideração.

.
.
Atenciosamente;

JOSÉ VANDERLEI MALACRIDA
Diretor de Secretaria

AO
EXMO. DR.
GERALDO ALCKIMIN
DD. GOVERNADOR DO ESTADO
SÃO PAULO – SP.

Oficio Nº. 007/2.018

ANHUMAS-SP, 28 DE FEVEREIRO DE 2.018.

EXMO. SR :

Tem o presente a finalidade de encaminhar a Vossa
Excelência, para conhecimento e providências cópia do Requerimento nº.
004/2018, bem como cópia das indicações nºs 004, 005 e 006/2018 matéria
aprovada e apresentada na Sessão Ordinária realizada no dia 27/02/2018.
Sem outro particular para o momento, aproveito da
oportunidade para reiterar protestos de estima e consideração.
Atenciosamente;

JOSÉ VANDERLEI MALACRIDA
Diretor de Secretaria

EXMO. SR.

GENILDO RAMINELI
DD. PREFEITO MUNICIPAL
ANHUMAS – SP

Oficio Nº. 008/2.018

ANHUMAS-SP, 14 DE MARÇO DE 2.018.

EXMO. SR :

Tem o presente a finalidade de encaminhar a Vossa
Excelência, para conhecimento e providências Ddos Autógrafos referente aos
Projetos de Leis nºs. 542, 543, 544, 545 e 546/2018, cópia do Requerimento nº.
005/2018, bem como cópia das indicações nºs 007, 008 e 009/2018 matéria
aprovada e apresentada na Sessão Ordinária realizada no dia 13/03/2018.
Sem outro particular para o momento, aproveito da
oportunidade para reiterar protestos de estima e consideração.
Atenciosamente;

JOSÉ VANDERLEI MALACRIDA
Diretor de Secretaria

EXMO. SR.

GENILDO RAMINELI
DD. PREFEITO MUNICIPAL
ANHUMAS – SP

OFICIO Nº. 009/2.018
ANHUMAS-SP, 19 DE MARÇO DE 2.018.

ILMO. SENHOR:

Considerando que temos enfrentado diversos problemas no
fornecimento de água a nossa cidade, e que tal fato tem ocorrido com
frequência, principalmente aos finais de semana, e que esse problema tem
trazido preocupação, pois isso nos faz considerar que a oferta já não atende a
demanda do consumo.
Somos sabedores da existência do POÇO 3, inclusive já tendo
visitado o mesmo junto com a anterior Gerente Maria Ines, de que o mesmo
ainda não se encontra em funcionamento e, que talvez com a
sua ativação, viria melhorar o abastecimento de água a nossa cidade, mesmo
porque, o mesmo já era para estar em funcionamento, conforme consta na
Planilha de Obrigações da SABESP.
Como não temos outras informações sobre a situação atual, e o
motivo das suspensões do fornecimento de agua, acreditamos que poderiam
outros fatores estar interferindo, e nesse sentido, gostaríamos de que fossem
tomadas providências urgentes, para a normalização do abastecimento
a curto prazo.
Sem outro particular para o momento, aproveito da oportunidade
para reiterar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente

JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO
VEREADOR
JOSÉ VANDERLEI MALACRIDA
Diretor de Secretaria

ILMO. SENHOR
CICERO APARECIDO ENGEL
GERENTE DE SETOR DA SABESP
REGENTE FEIJÓ – SP

Ofício Nº 010/2.018
ANHUMAS-SP, 26 DE MARÇO DE 2018.

SENHOR VEREADOR:

Tem o presente a finalidade de informar a Vossa
Excelência, que nesta data estamos encaminhando os Autos do TC nº
2.289/026/15, para exame e apreciação das contas anuais do exercício
financeiro de 2.015 da Prefeitura Municipal de Anhumas, do qual deverá
permanecer pelo período mínimo de 60 (sessenta) dias a disposição de
possíveis contribuintes municipais, conforme determina o artigo 34 da Lei
Orgânica Municipal.
Conforme determina o Regimento Interno em seu artigo
202, parágrafo 1º, solicito que no prazo de 30 dias, contados a partir de
27/05/2018 a Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, presidida por
Vossa Excelência, tome providencias no sentido de emitir o Parecer e
encaminhá-lo a esta Presidência, bem como a elaboração do Projeto de
Decreto Legislativo, referente ao Processo TC-2.289/026/15, para inclusão na
Pauta de Sessão Ordinária ou extraordinária, caso seja necessário.
Sem outro particular para o momento, aproveito da
oportunidade para reiterar protestos de estima e consideração.
Atenciosamente;

RAFEL FELIPPE CELESTE BEGA
Presidente

AO EXMO. SR. VEREADOR
ODAIR DIAS CAVALCANTE
PRESIDENTE DA COMISSÃO: FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE ANHUMAS
ANHUMAS – SP.

Oficio Nº. 011/2.018

ANHUMAS-SP, 28 DE MARÇO DE 2.018.

EXMO. SR :

Tem o presente a finalidade de encaminhar a Vossa
Excelência, para conhecimento e providências cópia dos Requerimentos nºs.
00007, 008, 009 e 010/2018, bem como cópia das indicações nºs 010, 011 e
012/2018 matéria aprovada e apresentada na Sessão Ordinária realizada no
dia 27/03/2018.
Sem outro particular para o momento, aproveito da
oportunidade para reiterar protestos de estima e consideração.
Atenciosamente;

JOSÉ VANDERLEI MALACRIDA
Diretor de Secretaria

EXMO. SR.

GENILDO RAMINELI
DD. PREFEITO MUNICIPAL
ANHUMAS – SP

Ofício Nº. 012/2.018

ANHUMAS-SP, 28 DE MARÇO DE 2.018.

ILMO. SR:

Através do presente, atendendo
solicitação dos autores, encaminho a Vossa Senhoria cópia do REQUERIMENTO Nº.
006/2018, de autoria de todos os Vereadores da 16ª Legislatura, matéria apresentada
e Aprovada por Unanimidade na sessão ordinária realizada em 28/03/2018, para seu
conhecimento e providências.

Sem outro particular para o momento, aproveito da oportunidade
para reiterar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente

JOSÉ VANDERLEI MALACRIDA
Diretor de Secretaria

ILMO. SR.
ILTON CÉSAR DELTREJO COSTA
PRESIDENTE DO ABRIGO LAR DE JESUS
ANHUMAS – SP.

