










PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES 

OFÍCIO N° 1178/2022 - SGOV/CAM 

A Sua Excelência o Senhor 
Vereador Marcos Paulo Tavares Furlan 
Presidente da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes 
Av. Ver. Narciso Yague Guimarães, 381, Centro Cívico 
Nesta 

Assunto: Requerimento n" 82/2022 

Senhor Presidente, 

SECRETARIA DE GOVERNO 

Mogi das Cruzes, 14 de julho de 2022. 

'1 6,2; 2r24,2.-2. 

Cumprimentando-o cordialmente, ve o, por intermédio do presente, reportar-me 
ao Requerimento em epígrafe, de autoria do nobre Vereador Milton Lins da Silva, o qual mereceu 
aprovação no Plenário do Legislativo, tendo por objeto os votos de aplausos e congratulações à 
artista plástica Ana Maria Barbosa (Ana MarB), em comemoração dos 50 anos de sua carreira. 

Nesta oportunidade, convém enfatizar a relevância do requerimento proposteem 
virtude das justificativas relatadas no referido trabalho legislativo. Certamente, a matéria do temo 
pleiteado tem por finalidade reconhecer a brilhante carreira da artista Ana MarB, viabilizada e 
agilizada pela solicitação do ilustre vereador, tecnicamente embasada na exposição de motivos 
consignada às fls. 3/4 do Processo Administrativo n° 18.653/2022. 

Portanto, faz-se oportuno enaltecer a iniciativa acima do nobre edil, que demonstra 
o absoluto cumprimento de suas atribuições legislativas, em conformidade com os princípios da 
administração pública, em especial o da supremacia do interesse público. 

Posto isso, venho à presença de Vossa Excelência e dos demais pares dessa Egrégia 
Câmara Municipal para comunicar-lhes a ciência do Exmo. Senhor Prefelo ao referido autógrafo, 
bem como encaminho, anexa por cópia, a manifestação prestad ela Secretaria de Cultura, 
relativa ao assunto em apreço. 

Nada obstante, agradeço-lhe, renovando itos de consideração e apreço. 

Atenciosamente, 

Rube e Oliveira 
Secretá to de Governo 

SGovirbm 
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À SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO: 

Trata-se o presente do Requerimento ri° 82/2022, sobre Votos de Aplausos e Congratulações 

à artista plástica Ana Maria Barbosa "Anamarb". 

Apoiamos e congratulamos a iniciativa, tendo em vista a relevante história que a artista 

possui junto ao Município, em especial à Cultura e Artes Plásticas, valorizando assim, ainda mais nossos 

artistas mogianos. 

Diante do exposto, encaminhamos o presente para demais providências. 

SMCT, em 13 de juLho de 2.022 

EN CHA ON , 
Secretária de Cultura e Turismo 
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