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São José dos Campos, 9 de abril de 2019.

Oficio n.° 002138

Ref.:
Ofício n° 146/2019 -7ÍPJ
Representação Civil n° 43.0719.0000042/2018-4
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Exma. Senhora Doutora Promotora de Justiça,

Era atenção ao ofício acima indicado, informo que as solicitações formalizadas 

pelo Senhor Benedito Ferreira de Araújo com fulcro na Lei dc Acesso à Informação (I.ei n° 

12.527/2011), autuadas nos processos de n° 13425/2017-Exp, 14082/2017-Exp., 15115/2017-Exp. e 

15116/2017-Hxp. que tramitaram na Edilidade, foram atendidas pelo Preside-me da Câmara Municipal 

em exercido no ano de 2017, o senhor Jxivenil de Almeida Silvério, conforme demonsu-am as cópias 

dos documentos em anèxo. (doc. 01)

Outrossim, informa-se^ que , o Kíandado dc Segurança impetrado pelo 

representante, autos n° 1034541-67.2017.8.26.0577, foi extinto, sem ò exame do mérito, com 

lundamemo no art. 485, VI, do Código dc Processo Qvil, cm razão dc pedido do próprio impetrante, 

consoante demonstram os documentos acostados ao presente oficio, (doc. 02)

Sendo o que sc apresenta para o momento, entendendo ter atendido ao solicitado 

por Vossa Excelência, c coloco-me à disposição para outros esclarecimentos que pon-ennira se façam

. . „ .necessanos.
-t !
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Aienciosamente,

Ver. ROBERTO 
Presidente da 

Sàc) jos

A Exina. Si-a.
Dra. Ana Cristma loriatti Chami 
Promotora de justiça
T Promororia dc Justiça de São José dos Campos
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REMESSA
Remeto, nesta data, os presentes autos ao(s}

Pr-.-Jr ... 
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AssMybria Jurtdica

RECEBIMENTO
Recebí estes autos ás h la.

-I ^ / C./í / ja data

íbinete da Presicíência 
Cãmyra Municipal de S.ll Campos
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