








PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUSSU 
Rua Washington Luiz, 819 Centro - Fone: (14) 3344-9000 Fax: 3344-9001 

CEP 18950-000 Ipaussu sP CNPJ 44.563.583/0001-34 

Oficio No 255/2021GAB/PMI 
ASSUNTO: Solicitação de recursos 

Ipaussu, 15 de Dezembro de 2021 

Senhor senador, 

Como poder público, temos que buscar alternativas para atenuar os problemas locais, e, 
nesse sentido, estamos solicitando através deste, a liberação de recurso de 220.000.00 (Duzentos 
e vinte mil reais), para o incremento MAC, a fim de suprir a demanda existente. 

Temos a convicção de somente com o apoio de Vossa excelência teremos a possibilidade

de dirimir essa demanda.
Nos colocamos a disposição para qualquer esclarecimentos e informações para que 

possamos lograr êxito no presente pleito.

Respeitosamente, 

sERGTOGALVANINGUIDIOFILHO
PREFEITóMUNICPAL 

Excelentíssimo Sr. 
MARCIO BITTAR 

SENADOR DA REPUBLICA
Relator_geral do orçamento 2021 





 

OFÍCIO N° 1014/2021/RELGOV 
 
 

Barretos/SP, 22 de dezembro de 2021. 
 
 
A Sua Excelência o Senhor 
SENADOR MÁRCIO BITTAR 
Relator-Geral do Orçamento Geral 2021 
Brasília/DF 
 
 
Assunto: exclusão de equipamentos para unidades do Hospital de Amor 
 
 
 Senhor Senador, 

Em nome do HOSPITAL DE AMOR, venho solicitar à Vossa Excelência a exclusão da 
indicação para compra de equipamentos conforme abaixo exposto: 

 Indicação para compra de acelerador linear de fótons, no valor de R$ 
6.970.000,00 (seis milhões, novecentos e setenta mil reais) para a unidade do 
Hospital de Amor de Barretos, CNPJ 49.150.352/0001-12; 

 Indicação para compra de acelerador linear de fótons, no valor de R$ 
6.970.000,00 (seis milhões, novecentos e setenta mil reais) para a unidade do 
Hospital de Amor de Jales, CNPJ 49.150.352/0008-99; 

Ressaltamos que tal solicitação se deve ao fato que tais equipamentos não foram 
aprovados pelo Ministério da Saúde. 

 
Sem mais para o momento, renovo meus protestos da mais elevada estima e distinta 

consideração. 
 
Respeitosamente, 

 
 
 
 

HENRIQUE DUARTE PRATA 
Presidente 

Fundação Pio XII 
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