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CÂMARA MUNICIPAL DE 

MOGI DAS CRUZES 
ESTADO DE SÃO PAULO 

REQUERIMENTO N° 8Z /2021 

Egrégio Plenário, 

Considerando que por intermédio do Ofício CFOP n° 39/2021 em anexo. a 
Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, solicitou a 
alteração da data da Audiência Pública e a cessão do Plenário desta casa para 
realização da mesma, na qual se debaterá o Orçamento Estadual de 2022 em 13 de 
setembro de 2021, às 19h00. 

Considerando que este evento é de fundamental importância para os 
cidadãos e cidadãs de todo Alto Tietê, sendo que houve precedentes nesta casa 
legislativa é que, 

REQUEIRO, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido o douto 
plenário, que seja concedida autorização excepcional para Uso do Plenário Dr. Luiz 
Beraldo de Miranda para realização da Audiência Pública do Orçamento Estadual 
2022, pela Comissão de Finanças. Orçamento e Planejamento da Assembleia 
Legislativa do Estado de São Paulo no dia 13 de setembro de 2021, segunda-feira, 
às 19h00. 

REQUEIRO ainda os serviços de audio e vídeo, copa, cerimonial e 
transmissão da TV Câmara desta casa legislativa. 

Plenário Ver. Dr. Luiz Beraldo de Miranda, 24 de agosto de 2021. 

c/7 
DR. OTTO FÁBIO FLORES DE REZENDE 

Vereador — PSD 



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E 

PLANEJAMENTO 
Av. Pedro Álvares Cabral, 201 1° andar — sala 137 —04097-900 São Paulo, SP 

Fone: (11) 3886-6364 ou 3886-6027 / Fax: (11) 3884-2590 
cfop@al.sp.gov.br 

São Paulo, 19 de agosto de 2021. 

Ofício CFOP n° 39/2021 

Senhor Presidente 

Na qualidade de Presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e 
Planejamento, venho pelo presente solicitar a Vossa Excelência a cessão do plenário 
dessa Colenda Casa de Leis para realização de Audiência Pública que vai debater o 
Orçamento Estadual 2022 em sua Região, no dia 13 de setembro de 2021, segunda-
feira, às 19h00. 

Solicito, ainda, o obséquio de disponibilizar os seguintes itens, indispensáveis 
ao bom andamento dos trabalhos: 

- reserva de algumas vagas no estacionamento, para o pessoal de apoio; 

- instalação de som e equipamento de data-show no Plenário (telão + 
computador); 

- água e café. 

Conto com seu apoio na divulgação do evento e mobilização da comunidade, 
com o objetivo de apresentar sugestões para as emendas parlamentares - de 
interesse de seu município - ao Orçamento 2022. 

Na certeza de poder contar com a valiosa contribuição de Vossa Excelência, 
aproveito o ensejo para renovar meus protestos de elevada estima. 

Atenciosamente, 

Deputado Gilmaci Santos 
Presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento 

Excelentíssimo Senhor 
Vereador Otto Fábio Flores de Rezende 
MD Presidente da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes 


