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Ofício AudTCE/Sp na 34/2OtB

São Paulo, j.5 de agosto de Z01B

Ao Excelentíssimo Senhor
Deputado Estadual CARTOS GIANAZZI

Prezado Senhor,

A AudTCE/sP - Associação dos Auditores de controle Externo do Tribunal decontas do Estado de são Paulo TCE/SP, vem à presença de vossa Excelência
externar sua gratidão pelo seu empenho pessoal por ocasião da propositura da proposta de
Emenda constitucional ne 004/2018, que aìtera artigos do texto da constituição Estadual de
são Paulo para resguardar direitos inerentes aos Auditores de controle Externo do TCE/sp.

Destacamos que vossa Excelência abrirá caminhos para a discussão da proposta
nas comissões e também na Plenária da Assembleia Legislativa do Estado de são paulo -
ALESP' sendo que tal será de grande valia para a carreira responsável pela instrução inicial
dos processos nos Tribunais de contas do Brasil, qual seja: a carreira dos Auditores de
Controle Externo.

Colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos sobre a proposta
apresentada e contamos com a colaboração de Vossa Excelência para sensibilizar os demais
pares para a necessidade de aperfeiçoar a auditoria e o sistema de controle externo do Brasil.

Por fim, externamos nossa gratidão e respeito.

nciosamente
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AudTCE/SP - Avenida pa-ulgta, 171 .,loo andar, cEp: 01311.g04, Bairro Bela vista, são paulo - sp
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Ofício AudTCE/Sp ne 35/2018

São Paulo, 15 de agosto de 2018

Ao Excelentíssimo Senhor
Deputado Estadual CORONET CAMILO

Prezado Senhor,

A AUdTCE/SP - Associação dos Auditores de Controle Externo do Tribunal de
contas do Estado de são Paulo TCE/SP, vem à presença de vossa Excelência
externar sua gratidão pelo seu empenho pessoal por ocasião da propositura da proposta de
Emenda Constitucional ne 004/2018, que altera artigos do texto da Constituição Estadual de
São Paulo para resguardar direitos inerentes aos Auditores de Controle Externo do TCE/Sp.

Destacamos que Vossa Excelência abrirá caminhos para a discussão da proposta
nas comissões e tamMm na Plenária da Assembleia Legislativa do Estado de São paulo -
ALESP, sendo que tal será de grande valia para a carreira responsável pela instrução inicial
dos processos nos Tribunais de Contas do Brasil, qual seja: a Carreira dos Auditores de
Controle Externo.

Colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos sobre a proposta
apresentada e contamos com a colaboração de Vossa Excelência para sensibilizar os demais
pares para a necessidade de aperfeiçoar a auditoria e o sistema de controle externo do Brasil.

Por fim, externamos nossa gratidão e respeito

osamente

CIDO DE
SI

AudTCE/SP ' Avenida Paulista, 171 - 1Oo andar, CEP: 01 3'l 1.904, Bairro Bela Vista, São paulo - Sp
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Ofício AudTCE/Sp ne 36/Z}tB

São Paulo, 15 de agosto de 201B

Ao Excelentíssimo Senhor
Deputado Estadual ATENCAR SANTANA BRAGA

Prezado Senhor,

A AudTCEisP - Associação dos Auditores de controle Externo do Tribunal de
Contas do Estado de São paulo TCE/Sp, vem à presença de vossa Excerência
externar sua gratidão pelo seu empenho pessoal por ocasião da propositura da proposta de
Emenda constitucional na 004/2018, que altera artigos do texto da constituição Estadual de
são Paulo para resguardar direitos inerentes aos Auditores de controle Externo do TCE/sp.

Destacamos que vossa Excelência abrirá caminhos para a discussão da proposta
nas comissões e também na Plenária da Assembleia Legislativa do Estado de São paulo -
ALESP, sendo que tal será de grande valia para a carreira responsável pela instrução inicial
dos processos nos Tribunais de contas do Brasil, qual seja: a carreira dos Auditores de
Controle Externo.

Colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos sobre a proposta
apresentada e contamos com a colaboração de Vossa Excelência para sensibilizar os demais
pares para a necessidade de aperfeiçoar a auditoria e o sistema de controle externo do Brasil.

Por fim, externamos nossa gratidão e respeito.

Ø
samente
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Ofício AudTCE/Sp ne 3Z /2018

São Paulo, i"S de agosto de 2018

A Excelentíssima Senhora
Deputada Estadual IECI BRANDÃO

Prezada Senhora,

A AUdTCE /sP - Associação dos Auditores de controle Externo do Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo TCE/SP, vem à presença de Vossa Excelência
externar sua gratidão pelo seu empenho pessoal por ocasião da propositura da proposta de
Emenda constitucional nq 004/2018, que altera artigos do texto da constituição Estadual de
São Paulo para resguardar direitos inerentes aos Auditores de Controle Externo do TCE/sp.

Destacamos que Vossa Excelência abrirá caminhos para a discussão da proposta
nas comissões e também na Plenária da Assembleia Legislativa do Estado de são paulo -
ALESP, sendo que tal será de grande valia para a carreira responsável pela instrução inicial
dos processos nos Trirunais de Contas do Brasil, qual seja: a Carreira dos Auditores de
Controle Externo,

Colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos sobre a proposta
apresentada e contamos com a colaboração de Vossa Excelência para sensibilizar os demais
pares para a necessidade de aperfeiçoar a auditoria e o sistema de controle externo do Brasil.

Por fim, externamos nossa gratidão e respeito.

ciosamente

DE A
ente d
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Ofício AudTCE/Sp ne 3Bl2018

São Paulo, 15 de agosto de Z0 j.B

Ao Excelentíssimo Senhor
Deputado Estadual VITOR SAPIENZA

Prezado Senhor,

A AudTCEisP - Associação dos Auditores de controle Externo do Tribunal de
contas do Estado de São Paulo TCE/SP, vem à presença de vossa Excelência
externar sua gratidão pelo seu empenho pessoal por ocasião da propositura da proposta de
Emenda constituciona-l nq 004/2018, que altera artigos do texto da constituição Estadual de
São Paulo para resguardar direitos inerentes aos Auditores de Controle Externo do TCE/Sp.

Destacamos que vossa Excelência abrirá caminhos para a discussão da proposta
nas comissões e também na Plenária da Assembleia Legislativa do Estado de são paulo -
ALESP, sendo que tal será de grande valia para a carreira responsável pela instrução inicial
dos processos nos Tribunais de Contas do Brasil, qual seja: a carreira dos Auditores de
Controle Externo.

Colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos sobre a proposta
apresentada e contamos com a colaboração de Vossa Excelência para sensibilizar os demais
pares para a necessidade de aperfeiçoar a auditoria e o sistema de controle externo do Brasil.

Por fim, externamos nossa gratidão e respeito.

Atenciosamente

%

ANDRE APARECIDO DE FARIA
Presidente da AudTCE/Sp

AudTGE/SP ' Avenida Pa-ulista, 171 - 'l}o andar, CEP: 0131 1.g04, Bairro Bela Vista, São paulo - Sp
CNPJ: 28.062.655/0001.03 Site: www.audtcesp.orq
e-mail: audtcesp@qmail.cql
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SP-

Ofício AUdTCE/Sp ne 39/2018

São Paulo, 15 de agosto de 2018

Ao Excelentíssimo Senhor
Deputado Estadual ¡OÃO PAULO Rltto

Prezado Senhor,

A AudTCEisP - Associação dos Auditores de controle Externo do Tribunal de
Contas do Estado c-e são paulo TCE/Sp, vem à presença de Vossa Excerência
externar sua gratidão pelo seu empenho pessoal por ocasião da propositura da proposta de
Emenda constitucional nq 004/2018, que altera artigos do texto da constituição Estadual de
são Paulo para resguardar direitos inerentes aos Auditores de controle Externo do TCE/sp.

Destacamos que vossa Excelência abrirá caminhos para a discussão da proposta
nas comissões e também na Plenária da Assembleia Legislativa do Estado de são paulo -
ALESP' sendo que tal será de grande valia para a carreira responsável pela instrução inicial
dos processos nos Tribunais de contas do Brasil, qual seja; a carreira dos Auditores de
Controle Externo.

colocamo-nÐs a disposição para quaisquer esclarecimentos sobre a proposta
apresentada e contamos com a colaboração de Vossa Excelência para sensibilizar os demais
pares para a necessidade de aperfeiçoar a auditoria e o sistema de controle externo do Brasil,

Por fim, externamos nossa gratidão e respeito
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Ofício AudTCE/Sp na 4O/20L8

São Paulo, 15 de agosto de 201g

Ao Excelentíssimo Senhor
Deputado Estadual GUSTAVO PETTA

Prezado Senhor,

A AudTCE/sP - Associação dos Auditores de controle Externo do Tribunal de
contas do Estado de são Paulo TCE/SP, vem à presença de vossa Excelência
externar sua gratidão pelo seu empenho pessoal por ocasião da propositura da proposta de
Emenda Constitucional nq 004/z}LB, que altera artigos do texto da constituição Estadual de
São Paulo para resguarlar direitos inerentes aos Auditores de Controle Externo do TCE/Sp.

Destacamos que Vossa Excelência abrirá caminhos para a discussão da proposta
nas comissões e também na Plenária da Assembleia Legislativa do Estado de São paulo -
ALESP, sendo que tal será de grande valia para a carreira responsável pela instrução inicial
dos processos nos Tribunais de Contas do Brasil, qual seja: a Carreira dos Auditores de
Controle Externo.

Colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos sobre a proposta
apresentada e contamos com a colaboração de Vossa Excelência para sensibilizar os demais
pares para a necessidade de aperfeiçoar a auditoria e o sistema de controle externo do Brasil.

Por fim, externamos nossa gratidão e respeito

Atesto que o serviço e/ou material constûnle

neste documcnto, foi realizatlo e /ou recebido

acordo com a

Data

tenci mente

dente

AUdTCE/SP ' Avenida Paulista, '171 - 1Oo andar, CEP: 01311.904, Bairro Bela Vista, São paulo - Sp
GNPJ: 28.062.655/0001.03 Ste: www.audtcesp.orq
e-mail : audtcesp@qmail.com
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Ofício AudTCE/Sp ne 4t/2OtB

São Paulo, 15 de agosto de 2018

Ao Excelentíssimo Senhor
Deputado Estadual LLIIZ CARIOS GONDIM

Prezado Senhor,

A AudTCE,/sP - Associação dos Auditores de controle Externo do Tribunal de
Contas do Estado de São paulo TCE/SP, vem à presença de Vossa Excelência
externar sua gratidão pelo seu empenho pessoal por ocasião da propositura da proposta de
Emenda constitucional na 004/2or}, que altera artigos do texto da constituição Estadual de
são Paulo para resguardar direitos inerentes aos Auditores de controle Externo do TCE/sp.

Destacamos que vossa Excelência abrirá caminhos para a discussão da proposta
nas comissões e também na Plenária da Assembleia Legislativa do Estado de são paulo -
ALESP, sendo que tal será de grande valia para a carreira responsável pela instrução inicial
dos processos nos Tr-bunais de contas do Brasil, qual seja: a carreira dos Auditores de
Controle Externo,

colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos sobre a proposta
apresentada e contamos com a colaboração de Vossa Excelência para sensibilizar os demais
pares para a necessidade de aperfeiçoar a auditoria e o sistema de controle externo do Brasil.

Por fim, externamos nossa gratidão e respeito
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Ofício AudTCE/Sp na 42/2OtB

São paulo, j.5 de agosto de 2018

Ao Excelentíssimo Senhor
Deputado Estadual CAMPOS MACHADO

Prezado Senhor,

A AudTCEr'sP - Associação dos Auditores de controle Externo do Tribunal de
contas do Estado de são Paulo TCE/SP, vem à presença de vossa Excelência
externar sua gratidão pelo seu empenho pessoal por ocasião da propositura da proposta de
Emenda constituciona-l na 004/2018, que altera artigos do texto da constituição Estadual de
São Paulo para resguardar direitos inerentes aos Auditores de controle Externo do TCE/Sp,

Destacamos que vossa Excelência abrirá caminhos para a discussão da proposta
nas comissões e também na Plenária da Assembleia Legislativa do Estado de são paulo -
ALESP, sendo que tal será de grande valia para a carreira responsável pela instrução inicial
dos processos nos Tribunais de contas do Brasil, qual seja: a carreira dos Auditores de
Controle Externo.

Colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos sobre a proposta
apresentada e contam0s com a colaboração de Vossa Excelência para sensibilizar os demais
pares para a necessidade de aperfeiçoar a auditoria e o sistema de controle externo do Brasil,

Por fim, externamos nossa gratidão e respeito

cl mente

DO DE
Presi da

AudTCE/sP - Avenida Paulbta, 17i . ,loo andar, cEp: 0131 1.g04, Bairro Beta vista, são
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Ofício AUdTCE/Sp ne 43/ZOLB

São paulo, 15 de agosto de Z0 j.B

A Excelentíssima Senhora
Deputada Estadual MARTA COSTA

Prezada Senhora,

A AudrcEisP - Associação dos Auditores de controle Externo do Tribunal de
Contas do Estado de São paulo TCE/SP, vem à presença de Vossa Excelência
externar sua gratidão pelo seu empenho pessoal por ocasião da propositura da proposta de
Emenda constitucional nq 004/201'8, que altera artigos do texto da constituição Estadual de
São Paulo para resguardar direitos inerentes aos Auditores de controle Externo do TCE/sp.

Destacamos que Vossa Excelência abrirá caminhos para a discussão da proposta
nas comissões e também na Plenária da Assembleia Legislativa do Estado de são paulo -
ALESP, sendo que tal será de grande valia para a carreira responsável pela instrução inicial
dos processos nos Tribunais de contas do Brasil, qual seja: a carreira dos Auditores de
Controle Externo.

colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos sobre a proposta
apresentada e contamos com a colaboração de Vossa Excelência para sensibilizar os demais
pares para a idade de aperfeiçoar a auditoria e o sistema de controle externo do Brasil.

externamos nossa gratidão e respeito.

Atenciosame te

DEF
Presidente

AudTCE/SP. Avenida Paulbta, 171.10o andar, CEp:
CNPJ: 28.062.655/0001.03 Site: www,audtcesp.orq
e-mail: audtcesp@qmail.com

0131 1.904, Bairro Bela Vista, São paulo - Sp
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Ofício AudTCE/Sp ne 44/2OtB

São Paulo, L5 de agosto de 2018

A Excelentíssima Senhora
Deputada Estadual BETH SAH^ÃO

Prezada Senhora,

A AudrcErtsP - Associação dos Auditores de controle Externo do Tribunal de
Contas do Estado de São paulo TCE/SP, vem à presença de Vossa Excelência
externar sua gratidão pelo seu empenho pessoal por ocasião da propositura da proposta de
Emenda constitucional nq 004/2or}, que altera artigos do texto da constituição Estadual de
São Paulo para resguardar direitos inerentes aos Auditores de controle Externo do TCE/sp.

Destacamos que vossa Excelência abrirá caminhos para a discussão da proposta
nas comissões e também na Plenária da Assembleia Legislativa do Estado de são paulo -
ALESP, sendo que tal será de grande valia para a carreira responsável pela instrução inicial
dos processos nos Tribunais de contas do Brasil, qual seja: a carreira dos Auditores de
Controle Externo.

colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos sobre a proposta
apresentada e contamos com a colaboração de vossa Excelência para sensibilizar os demais
pares para a necessidade de aperfeiçoar a auditoria e o sistema de controle externo do Brasil.

Por fim, externamos nossa gratidão e respeito

Atenciosamen te
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Ofício AudTCE/Sp ne 45/ZOLB

São Paulo, 15 de agosto de 20 j.g

r5\

Ao Excelentíssimo Senhor
Deputado Estadual CORONEL TELHADA

Prezado Senhor,

A AudTCE/SP - Associação dos Auditores de Controle Externo do Tribunal de
contas do Estado de são Paulo - TCE/SP, vem à presença de vossa Excelência
externar sua gratidão pelo seu empenho pessoal por ocasião da propositura da proposta de
Emenda constitucional na 004/2018, que altera artigos do texto da constituição Estadual de
São Paulo para resguardar direitos inerentes aos Auditores de Controle Externo do TCE/Sp.

Destacamos que vossa Excelência abrirá caminhos para a discussão da proposta
nas comissões e também na Plenária da Assembleia Legislativa do Estado de são paulo -
ALESP, sendo que tal será de grande valia para a carreira responsável pela instrução inicial
dos processos nos Tribunais de Contas do Brasil, qual seja: a Carreira dos Auditores de
Controle Externo.

Colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos sobre a proposta
apresentada e contam'f,s com a colaboração de Vossa Excelência para sensibilizar os demais
pares para a necessidaCe de aperfeiçoar a auditoria e o sistema de controle externo do Brasil.

Por fim, externamos nossa gratidão e respeito

Atenci men

q\ ì t
AP OD

Preside

Jþ
Paurista, 171 . 10o andar, CEp: 0131 1.904, Bairro Bela Vista, São paulo _ Sp
.03 Site: www.audtcesp.orq
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Ofício AudTCE/Sp na 46/ZOLB

São paulo, 15 de agosto de Z01B

Ao Excelentíssimo Senhor
Deputado Estadual TEONILIO BARBA

Prezado Senhor,

A AudTCE,/sP - Associação dos Auditores de controle Externo do Tribunal decontas do Estado de são Paulo TCE/SP, vem à presença de vossa Excelência
externar sua gratidão pelo seu empenho pessoal por ocasião da propositura da proposta de
Emenda constitucional na 004/2018, que altera artigos do texto da constituição Estadual de
são Paulo para resguardar direitos inerentes aos Auditores de controle Externo do TCE/Sp.

Destacamos que vossa Excelência abrirá caminhos para a discussão da proposta
nas comissões e tamh'ém na Plenária da Assembleia Legislativa do Estado de são paulo -
ALESP' sendo que tal será de grande valia para a carreira responsável pela instrução inicial
dos processos nos Tribunais de contas do Brasil, qual seja: a carreira dos Auditores de
Controle Externo.

colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos sobre a proposta
apresentada e contamos com a colaboração de Vossa Excelência para sensibilizar os demais
pares para a necessidade de aperfeiçoar a auditoria e o sistema de controle externo do Brasil.

Por fim, externamos nossa gratidão e respeito.

cl ente

AP
Presi A P

AudrcE/sP ' Avenida paul sta, 17'l - ioo andar, cEp: 01 31 1 .g04, Bairro Bela
CNPJ: 28.062.655/0001.03 Site: www.audtcesp,orq
e-mail : audtcesp@qmail.cdn
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Ofício AudTCE/Sp ne 47 /2018

São Paulo, 15 de agosto de Z01B

Ao Excelentíssimo Senhor
Deputado Estadual GITMACI SANTOS

Prezado Senhor,

A AUdTCE/SP - Associação dos Audit'tres de controle Externo do Tribunal decontas do Estado de são Paulo TCE/SP, vem à presença de vossa Excelência
externar sua gratidão pelo seu empenho pessoal prlr ocasião da propositura da proposta deEmenda constitucional ne 004/201'8, que altera artigos do texto da constituição Estadual de
São Paulo para resguardar direitos inerentes aos Auditores de controle Externo do TCE/sp.

Destacamos que vossa Excelência abrirá caminhos para a discussão da proposta
nas comissões e também na Plenária da Assembleia Legislativa do Estado de são paulo -
ALESP' sendo que tal será de grande valia para a carreira responsável pela instrução inicial
dos processos nos Tribunais de contas do Brasil, qual seja: a carreira dos Auditores de
Controle Externo.

colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos sobre a proposta
apresentada e contamos com a colaboração de Vossa Excelência para sensibilizar os demais
pares para a necessidade de aperfeiçoar a auditoria e o sistema de controle externo do Brasil.

Por fim, externamos nossa gratidão e respeito

þ*
ente I

Gil al

RÉ
nte da

E ARIA
rcElsP

:
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Ofício AUdTCE/Sp na 48/2018

São Paulo, 15 de agosto de Z01B

Ao Excelentíssimo Senhor
Depurado Estadual IosÉ AMÉRICo

Prezado Senhor,

A AudTCE/sP - Associação dos Auditores de controle Externo do Tribunal decontas do Estado de são Paulo TCE/SP, vem à presença de vossa Excelência
externar sua gratidão pelo seu empenho pessoal por ocasião da propositura da proposta de
Emenda constitucional na 004/2018, que altera artigos do texto da constituição Estadual de
São Paulo para resguardar direitos inerentes aos Auditores de controle Externo do TCE/sp.

Destacamos que vossa Excelência abrirá caminhos para a discussão da proposta
nas comissões e também na Plenária da Assembleia Legislativa do Estado de são paulo _

ALESP' sendo que tal será de grande valia para a carreira responsável pela instrução inicial
dos processos nos Tribunais de Contas do Brasil, qual seja: a Carreira dos Auditores de
Controle Externo.

colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos sobre a proposta
apresentada e contamÐs com a colaboração de vossa Excelência para sensibilizar os demais
pares para a necessidade de aperfeiçoar a auditoria e o sistema de controle externo do Brasil,

Por fim, externamos nossa gratidão e respeito.

te

AREC DE
dente dTCE/SP

,1R
AudrcE/sP - Avenida pa¡!¡ta, ,17,1 -,loo andar, cEp: 01311.g04, Bairro Bela vista, são paulo - sp
CNPJ: 28,062,655/0001.03 Site: www.audtcesp.orq
e-mail: audtcesp@qmail.com
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Ofício AudTCE/Sp ne 49/2OtB

São paulo, 15 de agosto de Z0 j,B

Ao Excelentíssimo Senhor
Deputado Esradual MARCOS MARTINS

Prezado Senhor,

Contas do

externar sua gratidão pelo seu empenho pess

Emenda Constitucional nq 004/Z0IB, que alte
São Paulo para resguardar direitos inerentes a

A AudTCE,/sP - Associação dos Auditores de controle Externo do Tribunal de
Estado de São paulo TCE/SP, vem à presença de Vossa Excelência

oal por ocasião da propositura da proposta de
ra artigos do texto da Constituição Estadual de
os Auditores de Controle Externo do TCE/Sp.

Destacamos que vossa Excelência abrirá caminhos para a discussão da proposta
nas comissões e também na Plenária da Assembleia Legislativa do Estado de são paulo -
ALESP' sendo que tal será de grande valia para a carreira responsável pela instrução inicial
dos processos nos Tribunais de contas do Brasil, qual seja: a carreira dos Auditores de
Controle Externo.

colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos sobre a proposta
apresentada e contamos com a colaboração de Vossa Excelência para sensibilizar os demais
pares para a necessidade de aperfeiçoar a auditoria e o sistema de controle externo do Brasil.

Por fim, externamos nossa gratidão e respeito

Atenci ente

DE
dente

AudTCE/SP'Avenida Pa-ul'sta, 171 - 1Oo andar, CEP: 01311.g04, Bairro Bela Vista, São paulo - Sp
CNPJ: 28.062.655/0001.03 Site: www.audtcesp.orq
e.mail : audtcesp@qmail.com
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Ofício AudTCE/Sp na SO/ZOLB

São paulo, 15 de agosto de 201g

Ao Excelentíssimo Senhor
Depurado Esradual ¡OSÉ ZICO PRADO

Prezado Senhor,

A AudrcE/sP - Associação dos Auditores de controle Externo do Tribunal decontas do Estado rle são Paulo TCE/SP, vem à presença de vossa Excelência
externar sua gratidão pelo seu empenho pessoal por ocasião da propositura da proposta de
Emenda constitucional na 004/201'8, que altera artigos do texto da constituição Estadual de
são Paulo para resgua:dar direitos inerentes aos Auditores de controle Externo do TCE/sp.

Destacamos que vossa Excelência abrirá caminhos para a discussão da proposta
nas comissões e também na Plenária da Assembleia Legislativa do Estado de são paulo -
ALESP' sendo que tal será de grande valia para a carreira responsável pela instrução inicial
dos processos nos Tribunais de contas do Brasil, qual seja: a carreira dos Auditores de
Controle Externo.

colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos sobre a proposta
apresentada e contamos com a colaboração de vossa Excelência para sensibilizar os demais
pares para a necessidade de aperfeiçoar a auditoria e o sistema de controle externo do Brasil.

Por fim, externamos nossa gratidão e respeito.

DE FA
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AudTCE/sP - Avenida pa^u!1ta, i71 - 1oo andar, GEp: 01311.904, Bairro Beta vista,
CNPJ: 28.062.655/0001.03 Site: www.audtcesp.orq
e-mail : audtcesp@qmail.cm
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Ofício AudTCE/Sp ne St/ZOLB

São Paulo, 15 de agosto de Z01g

A Excelentíssima Senhora
Deputada Esradual UÁRCIR lm

Prezada Senhora,

A AudTCE /sP - Associação dos Auditores de controle Externo do Tribunal dedo Estado de São paulo TCE/sp, vem à presença de vossa Excelência
externar sua gratidão pelo seu empenho pessoal por ocasião da propositura da proposta de
Emenda constitucional na 004/20L8, que altera artigos do texto da constituição Estadual de
São Paulo para resguardar direitos inerentes aos Auditores de controle Externo do TCE/sp.

Destacamos que Vossa Excelência abrirá caminhos para a discussão da proposta
nas comissões e também na Plenária da Assembleia Legislativa do Estado de são paulo -
ALESP, sendo que tal será de grande valia para a carreira responsável pela instrução inicial
dos processos nos Tribunais de Contas do Brasil, qual seja: a carreira dos Auditores de
Controle Externo.

Colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos sobre a proposta
apresentada e contamos com a colaboração de Vossa Excelência para sensibilizar os demais
pares para a necessidade de aperfeiçoar a auditoria e o sistema de controle externo do Brasil.

Por fim, externamos nossa gratidão e respeito.
Dep. Estadual Mârcia Lia

CEBIDO

tl Ass.: lìíAten te Data

Presiden

AudTCE/SP'Avenida Paulisla, 17'l - 1Oo andar, CEP: 01311.904, Bairro Bela Vista, São paulo - Sp
CNPJ: 28,062,655/0001.03 Siþ: www.audtcesp.orq
e-mail: audtcesp@qmail.com
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Ofício AudTCE/Sp ne 53/ZOLB

São Paulo, 15 de agosto de 2018

Ao Excelentíssimo Senhor
Deputado Estadual ANTONIO SATIM CURIATI

Prezado Senhor,

A AudTCE/sP - Associação dos Auditores de controre Externo do Tribunal decontas do Estado de são Paulo TCE/SP, vem à presença de vossa Excelênciaexternar sua gratidão pelo seu empenho pessoal por ocasião da propositura da proposta deEmenda constitucional ne 004/2018, que altera artigos do texto da constituição Estadual desão Paulo para resguardar direitos inerentes aos Auditores de controle Externo do TCE/sp.

Destacamos que vossa Excelência abrirá caminhos para a discussão da proposta
nas comissões e também na Plenária da Assembleia Legislativa do Estado de são pauìo _

ALESP' sendo que tal será de grande valia para a carreira responsável pela instrução inicial
dos processos nos Tribunais de Contas do Brasil, qual seja: a Carreira dos Auditores de
Controle Externo.

colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos sobre a proposta
apresentada e contamos com a colaboração de Vossa Excelência para sensibilizar os demais
pares para a necessidade de aperfeiçoar a auditoria e o sistema de controle externo do Brasil.

Por fim, externamos nossa gratidão e respeito,

ente
.\i-t
\r.

,N

flDE FARIAPARECI
Presidente d

AudTGE/SP'Avenida Pa-u!9!a, 171 '10o andar, cEP: 01311.904, Bairro Beta vista, São paulo - SpCNPJ: 28.062.655/0001.03 Site: www.audtcesp.orq
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Ofício AUdTCE/SP na 54/2OtB

São paulo, j.5 de agosto de 2018

Ao Excelentíssimo Senhor
Deputado Estadual GERATDO CRUZ

Prezado Senhor,

A AudrCE /SP - Associação dos Auditores de controle Externo do Tribunal de
contas do Estado de são Paulo TCE/SP, vem à presença de Vossa Excelência
externar sua gratidão pelo seu empenho pessoal por ocasião da propositura da proposta de
Emenda Constitucional na 004/201'8, que altera artigos do texto da Constituição Estadual de
São Paulo para resguardar direitos inerentes aos Auditores de Controle Externo do TCE/Sp.

Destacamos que Vossa Excelência abrirá caminhos para a discussão da proposta
nas comissões e também na Plenária da Assembleia Legislativa do Estado de são paulo -
ALESP, sendo que tal será de grande valia para a carreira responsável pela instrução inicial
dos processos nos Tribunais de Contas do Brasil, qual seja: a Carreira dos Auditores de
Controle Externo.

Colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos sobre a proposta
apresentada e contamos com a colaboração de Vossa Excelência para sensibilizar os demais
pares para a necessidade de aperfeiçoar a auditoria e o sistema de controle externo do Brasil,

Por fim, externamos nossa gratidão e respeito

SP

AudTCE/SP ' Avenida Paulisla, 171 - 10o andar, CEP: 0131 1.904, Bairro Bela Vista, São Paulo - Sp
CNPJ: 28,062.655/0001.03 Sib: www.audtcesp,orq
e-mail: audtcesp@qmail.com
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Ofício AudTCE/Sp no S5l2018

São Paulo, 15 de agosto de Z0 j.B

Ao Excelentíssimo Senhor
Deputado Estadual RAUI MARCELO

Prezado Senhor,

A AUdTCE/SP - Associação dos Auditores de controle Externo do Tribunal decontas do Estado de são Paulo TCE/SP, vem à presença de vossa Excelência
externar sua gratidão pelo seu empenho pessoal por ocasião da propositura da proposta de
Emenda constitucional na 004/20L8, que altera artigos do texto da constituição Estadual de
são Paulo para resguardar direitos inerentes aos Auditores de controle Externo do TCE/sp.

Destacamos que vossa Excelência abrirá caminhos para a discussão da proposta
nas comissões e também na Plenária da Assembleia Legislativa do Estado de são paulo -
ALESP' sendo que tal será de grande valia para a carreira responsável pela instrução inicial
dos processos nos Trjbunais de contas do Brasil, qual seja: a carreira dos Auditores de
Controle Externo.

Colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos sobre a proposta
apresentada e contamos com a colaboração de Vossa Excelência para sensibilizar os demais
pares para a necessidade de aperfeiçoar a auditoria e o sistema de controle externo do Brasil.

Por fim, externamos nossa gratidão e respeito
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AudTGE/SP. Avenida paulista, 111 .10o andar, CEp: 01311.904, Baino
CNPJ: 28.062.655/0001.03 Site: wwwaudtcesp,orq
e-mail: audtcesp@qmail.cmr

Vista, São Paulo - Sp



[,Iwïï?f; rÊgfi îrsåâdn+r',ii8,',rB[Tf bã5irüå' /NTO
^rq*þ¡d6&e(@*turc

Ofício AudTCE/Sp ne 56/ZOLB

São Paulo, 1"5 de agosto de 2018

A Excelentíssima Senhora
Deputada EstadualANA DO CARMO

Prezada Senhora,

A AudrCE/SP - Associação dos Auditores de controle Externo do Tribunal de
contas do Estado de São Paulo TCE/SP, vem à presença de vossa Excelência
externar sua gratidão pelo seu empenho pessoal por ocasião da propositura da proposta de
Emenda Constitucional ne 004/201'8, que altera artigos do texto da constituição Estadual de
São Paulo para resguardar direitos inerentes aos Auditores de Controle Externo do TCE/Sp.

Destacamos que Vossa Excelência abrirá caminhos para a discussão da proposta
nas comissões e também na Plenária da Assembleia Legislativa do Estado de São paulo -
ALESP, sendo que tal será de grande valia para a carreira responsável pela instrução inicial
dos processos nos Tribunais de Contas do Brasil, qual seja: a Carreira dos Auditores de
Controle Externo,

Colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos sobre a proposta
apresentada e contamos com a colaboração de Vossa Excelência para sensibilizar os demais
pares para a necessidade de aperfeiçoar a auditoria e o sistema de controle externo do Brasil.

Por fim, externamos nossa gratidão e respeito,

RECEBIDO IK
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AudTCE/SP. Avenida Paulista, 111 .10o andar, CEp: 01311.904,
CNPJ: 28,062.655/0001.03 Site: www,audtcesp.orq
e-mail: audtcesp@gmail.com

Presi

clo

A

Baírro Bela Vista, São Paulo - SP



ffi ru* ï'3?f;iågfüissåJfl+r',i,3 B,',i3['$pbãåir',iå' áhr_Tç
ãrì1Þre(4¡6¡¡d

Ofício AUdTCE/Sp na ST /20L8

São Paulo, 15 de agosto de 2018

Ao Excelentíssimo Senhor
Deputado Estadual MARCOS DAMASIO

Prezado Senhor,

A AudTCE /sP - Associação dos Auditores de controle Externo do Tribunal de
contas do Estado de são Paulo TCE/SP, vem à presença de Vossa Excelência
externar sua gratidão pelo seu empenho pessoal por ocasião da propositura da proposta de
Emenda Constitucional nq 004/2018, que altera artigos do texto da constituição Estadual de
São Paulo para resguardar direitos inerentes aos Auditores de Controle Externo do TCE/Sp.

Destacamos 'true Vossa Excelência abrirá caminhos para a discussão da proposta
nas comissões e também na Plenária da Assembleia Legislativa do Estado de São paulo -
ALESP, sendo que tal será de grande valia para a carreira responsável pela instrução inicial
dos processos nos Tribunais de Contas do Brasil, qual seja: a Carreira dos Auditores de
Controle Externo,

Colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos sobre a proposta
apresentada e contamos com a colaboração de Vossa Excelência para sensibilizar os demais
pares para a necessidade de aperfeiçoar a auditoria e o sistema de controle externo do Brasil.

Por fim, externamos nossa gratidão e respeito gNr
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Ofício AudTCE/Sp ne SBl2018

São Paulo, 15 de agosto de 2018

Ao Excelentíssimo Senhor
Deputado Estadual ENIO TATTO

Prezado Senhor,

A AudTCE/sP - Associação dos Auditores de controle Externo do Tribunal decontas do Estado de São Paulo TCE/SP, vem à presença de vossa Excelência
externar sua gratidão pelo seu empenho pessoal por ocasião da propositura da proposta de
Emenda constitucional na 004/201"8, que altera artigos do texto da constituição Estadual de
são Paulo para resguardar direitos inerentes aos Auditores de controle Externo do TCE/sp.

Destacamos que vossa Excelência abrirá caminhos para a discussão da proposta
nas comissões e também na Plenária da Assembleia Legislativa do Estado de são paulo -
ALESP' sendo que tal será de grande valia para a carreira responsável pela instrução inicial
dos processos nos Tribunais de Contas do Brasil, qual seja: a Carreira dos Auditores de
Controle Externo.

colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos sobre a proposta
apresentada e contamos com a colaboração de Vossa Excelência para sensibilizar os demais
pares para a necessidade de aperfeiçoar a auditoria e o sistema de controle externo do Brasil.

Por fim, externamos nossa gratidão e respeito.
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Enio Tatto
DEPUTADO ESTAT}I'ALudTCE/SP
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Ofício AudTCE/Sp ne 59/2OtB

São paulo, 15 de agosto de Z01B

Ao Excelentíssimo Senhor
Deputado Estadual GITENO GOMES

Prezado Senhor,

A AUdTCE /sP - Associação dos Auditores de controle Externo do Tribunal decontas do Estado de são Paulo - TCE/SP, vem à presença de vossa Excelência
externar sua gratidãc pelo seu empenho pessoal por ocasião da propositura da proposta deEmenda constitucional nq 004/2018, que altera artigos do texto da constituição Estadual desão Paulo para resguardar direitos inerentes aos Auditores de controle Externo do TCE/Sp.

Destacamos que vossa Excelência abrirá caminhos para a discussão da proposta
nas comissões e também na Plenária da Assembleia Legislativa do Estado de são paulo _

ALESP' sendo que tal será de grande valia para a carreira responsável pela instrução inicial
dos processos nos Tribunais de contas do Brasil, qual seja: a carreira dos Auditores de
Controle Externo.

colocamo-jlos a disposição para quaisquer esclarecimentos sobre a proposta
apresentada e contamos com a colaboração de vossa Excelência para sensibilizar os demais
pares para a necessida'de de aperfeiçoar a auditoria e o sistema de controle externo do Brasil.

Por fim, externamos nossa gratidão e respeito,
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Ofício AudTCE/Sp na 6O/2OtB

São Paulo, 15 de agosto de Z0L8

Ao Excelentíssimo Senhor
Deputado Estadual ABETARDO CAMARINHA

Prezado Senhor,

A AudrcE /sP - Associação dos Auditores de controle Externo do Tribunal de
contas do Estado de são Paulo TCE/SP, vem à presença de vossa Excelência
externar sua gratidão pelo seu empenho pessoal por ocasião da propositura da proposta de
Emenda Constitucional nq 004/201'8, que altera artigos do texto da constituição Estadual de
São Paulo para resguardar direitos inerentes aos Auditores de Controle Externo do TCE/Sp.

Destacamos que vossa Excelência abrirá caminhos para a discussão da proposta
nas comissões e também na Plenária da Assembleia Legislativa do Estado de São paulo -
ALESP, sendo que tal será de grande valia para a carreira responsável pela instrução inicial
dos processos nos Tribunais de Contas do Brasil, qual seja: a Carreira dos Auditores de
Controle Externo,

Colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos sobre a proposta
apresentada e contamos com a colaboração de Vossa Excelência para sensibilizar os demais
pares para a necessidade de aperfeiçoar a auditoria e o sistema de controle externo do Brasil.

Por fim, externamos nossa gratidão e respeito.

te
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Ofício AudTCE/Sp na 6t/ZOIB

Ao Excelentíssimo Senhor
Deputado Estadual LUIZ TURCO

Prezado Senhor,
Dak:
Ass:

A AUdTCE/SP - Associação dos Tribunal de

Excelência
Contas do Estado de São pa - TCE/S
externar sua gratidão pelo seu empenho pessoal por o roposta de
Emenda Constitucional na 004/?,0I8, que altera a tadual de

cElSP.
são Paulo para resguardar direitos inerentes aos Audito res

Destacamos que vossa Excelência abrirá caminhos para a discussão da proposta
nas comissões e também na Plenária da Assembleia Legislativa do Estado de são paulo _

ALESP' sendo que tal será de grande valia para a carreira responsável pela instrução inicial
dos processos nos T:ibunais de contas do Brasil, qual seja: a carreira dos Auditores de
Controle Externo.

colocamo-los a disposição para quaisquer esclarecimentos sobre a proposta
apresentada e contamos com a colaboração de Vossa Excelência para sensibilizar os demais
pares para a necessida'de de aperfeiçoar a auditoria e o sistema de controle externo do Brasil.

Por fim, externamos nossa gratidão e respeito.

ODE
da

São paulo, j.5 de agosto de 2018
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Ofício AudTCE/Sp ne 62/ZOLB

São Paulo, 15 de agosto de 2018

Ao Excelentíssimo Senhor
Deputado Estadual IUIZ FERNANDO T. FERREIRA

Prezado Senhor,

A AudTCE /sP - Associação dos Auditores de Controle Externo do Tribunal de
contas do Estado de são Paulo TCE/SP, vem à presença de vossa Excelência
externar sua gratidão pelo seu empenho pessoal por ocasião da propositura da proposta de
Emenda Constitucional ne 004/20L8, que altera artigos do texto da constituição Estadual de
São Paulo para resguardar direitos inerentes aos Auditores de Controle Externo do TCE/Sp.

Destacamos que Vossa Excelência abrirá caminhos para a discussão da proposta
nas comissões e também na Plenária da Assembleia Legislativa do Estado de São paulo -
ALESP, sendo que tal será de grande valia para a carreira responsável pela instrução inicial
dos processos nos Tribunais de contas do Brasil, qual seja: a carreira dos Auditores de
Controle Externo.

Colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos sobre a proposta
apresentada e contamos com a colaboração de Vossa Excelência para sensibilizar os demais
pares para a necessidade de aperfeiçoar a auditoria e o sistema de controle externo do Brasil.

Por fim, externamos nossa gratidão e respeito
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Ofício AudTCE/Sp ne 63/ZOLB

São Paulo 5 de agosto de 2018

A Excelentíssima Senhora
Deputada Estadual Ct Élm GOMES

Prezada Senhora,

A AudTCE/sP - Associação dos Auditores de controle Externo do Tribunal deContas do Estado de São paulo TCE/SP, vem à presença de Vossa Excelência
externar sua gratidão pelo seu empenho pessoal por ocasião da propositura da proposta de
Emenda constitucional ne 004/2018, que altera artigos do texto da constituição Estadual de
são Paulo para resguardar direitos inerentes aos Auditores de controle Externo do TCE/sp.

Destacamos que vossa Excelência abrirá caminhos para a discussão da proposta
nas comissões e também na Plenária da Assembleia Legislativa do Estado de são paulo -
ALESP' sendo que tal será de grande valia para a carreira responsável pela instrução inicial
dos processos nos Tribunais de contas do Brasil, qual seja: a carreira dos Auditores de
Controle Externo

colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos sobre a proposta
apresentada e contamos com a colaboração de vossa Excelência para sensibilizar os demais
pares para a necessidade de aperfeiçoar a auditoria e o sistema de controle externo do Brasil.

Por fim, externamos nossa gratidão e respeito.
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Ofício AudTCE/Sp ne 64/2OtB

São Paulo, 15 de agosto de 2018

Ao Excelentíssimo Senhor
Deputado Estadual PEDRO Xe¡fii

Prezado Senhor,

A AudTCE/sP - Associação dos Auditores de controle Externo do Tribunal decontas do Estado de são Paulo - TCE/SP, vem à presença de Vossa Excelência
externar sua gratidão pelo seu empenho pessoal por ocasião da propositura da proposta de
Emenda constitucional nq 004/2018, que altera artigos do texto da constituição Estadual de
são Paulo para resguärdar direitos inerentes aos Auditores de controle Externo do TCE/sp.

Destacamos que vossa Excelência abrirá caminhos para a discussão da proposta
nas comissões e também na Plenária da Assembleia Legislativa do Estado de são paulo -
ALESP' sendo que tal será de grande valia para a carreira responsável pela instrução inicial
dos processos nos Tribunais de contas do Brasil, qual seja: a carreira dos Auditores de
Controle Externo.

colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos sobre a proposta
apresentada e contamos com a colaboração de vossa Excelência para sensibilizar os demais
pares para a necessidade de aperfeiçoar a auditoria e o sistema de controle externo do Brasil.

Por fim, externamos nossa gratidão e respeito.
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OfÍcio AudTCE/Sp ne 65/2OtB

São paulo, 15 de agosto de Z0L8

Ao Excelentíssimo Senhor
Deputado Estadual WELSON GASPARINI

Prezado Senhor,

A AudTCE,/sP - Associação dos Auditores de controle Externo do Tribunal de
Contas do Estado de São paulo TCE/SP, vem à presença de Vossa Excelência
externar sua gratidão pelo seu empenho pessoal por ocasião da propositura da proposta de
Emenda constitucional ns 004/20L8, que altera artigos do texto da constituição Estadual de
São Pauìo para resguardar direitos inerentes aos Auditores de controle Externo do TCE/sp.

Destacamos que vossa Excelência abrirá caminhos para a discussão da proposta
nas comissões e também na Plenária da Assembleia Legislativa do Estado de São paulo -
ALESP, sendo que tal será de grande valia para a carreira responsável pela instrução inicial
dos processos nos Tr-bunais de contas do Brasil, qual seja: a carreira dos Auditores de
Controle Externo.

Colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos sobre a proposta
apresentada e contamos com a colaboração de Vossa Excelência para sensibilizar os demais
pares para a necessidade de aperfeiçoar a auditoria e o sistema de controle externo do Brasil.

Por fim, externamos nossa gratidão e respeito
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Ofício AUdTCE/Sp na 66/2OtB

São Paulo, i.5 de agosto de 20L8

Ao Excelentíssimo Senhor
Deputado Estadual CARTOS NEDER

Prezado Senhor,

A AudTCE,/SP - Associação dos Auditores de Controle Externo do Tribunal de
contas do Estado de são Paulo - TCE/SP, vem à presença de vossa Excelência
externar sua gratidão pelo seu empenho pessoal por ocasião da propositura da proposta de
Emenda constitucional no 004/2018, que altera artigos do texto da constituição Estadual de
São Paulo para resgua:dar direitos inerentes aos Auditores de Controle Externo do TCE/Sp.

Destacamos que vossa Excelência abrirá caminhos para a discussão da proposta
nas comissões e também na Plenária da Assembleia Legislativa do Estado de São paulo -
ALESP, sendo que tal será de grande valia para a carreira responsável pela instrução inicial
dos processos nos Tribunais de contas do Brasil, qual seja: a Carreira dos Auditores de
Controle Externo,

Colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos sobre a proposta
apresentada e contamÐs com a colaboração de Vossa Excelência para sensibilizar os demais
pares para a necessidade de aperfeiçoar a auditoria e o sistema de controle externo do Brasil.

Por fim, externamos nossa gratidão e respeito (
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