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OFÍCIO Nº 130/2019 - SEOHAB

Prezado Senhor

segue:

São Caelano do Suí, 25 de abnl de 2019

o presente oficro tem por flnahdade Informar o quanto

Diante da Solicitaçãº de serviçº nº 1152430 Oca

indeferido o prateado, por não encontrar qualquer amparo regal. vislo que v Sa deixou

de cumprir o determmado ao Decreto Municipaí nº 10 525/12, em seu amgo 6ª, & 1ª e 2“:

reza

requerid

O Decreto Municipal nª 10 525/2012' em seu amgo Gº, 51“ e 2ºr

Artigo sº » Quarquer inleressado, dewdamente roenufrcauo, poderá
ter acesso às informações feferenles aos Órgãos e as entidade
munrcrpars, preferencrarmenre, no sue

&
' M a, no ícone “Acessoá mfcrmação' e

na rmpossrbmdaae de uuhzação desse meio, apresenlar o pedido no
Servrço de Informação ao Craadâo , SIC conforme requenmento
padrão constante no sne ou disponrbrnzauo no “Atende Fácrr “57
5 1ª . o pedido de acesso à informªção deverá comer %?X

II — número de documento de identificação Válido:

rve
V — especilícação, de forma clira & precisa, da informação

5 2“ Não sarão amndidos pedidos de acesso à informação:
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| _ genéricos;

Drama do exposto, ncou dera que não houve a

demonstração precisa do pleiteado, muito ao contráno, o pedidº e lclalmenle genérico e
sem nenhum esclarecwmemo de sua hnahdade, bem como a míngua da idenhficação do
conmbumte (Capra do RG e CPF).

Panama, caso o requerente msisla em seu pedrdc
. deverá complementar as mformações suscilada acrma

Aproveitamºs o ensejo para renerar nossos proleslos
de ewevada esnma e dlslmta consideração

Atenciosamente

Ilmo Sr.

HAMILTON TENÓRIO DA SILVA

Rua Vigàno Aibemaz nª 537
Vila Gumercmdo — São Paulo
CEP 04134-021
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