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Oflcio Especial 	 Jardinépolis, 11 de Janeiro de 2021. 

Excelentissima Sn. 	 P4 
Keyla de Souza Gava 
Secretaria Municipal de Assisténcia Social 
JardinOpolis-SP 

1) 
Prezada Senhora: 	- 	- 	 - 

or meo do present; venho respeitosamente requerer de Vossa Exceléncia, pan 
conhecithento eslarecimento para os pares da Casa Legislativa no momento d 
apreciaçAo do Projetq de Lei no, 10/2021, que visa autorizar o Executiyo Municipal a abrir 
creclito adicional suplementar na Lei Mirnicipal no. 4681, de 26 de outubm de 2020, no 
valor deSS ib.aoo,00 (dez mu reais),xlestinado a Secretaria Municipal de Assistência 
Social - (lestào Administrativa e Financeira da 4ssist Social - Equiparnentos e Material 
Permanente, para compra de urn equipaniento relOgio de ponto digital biometrico, urn 
computador euh apateiho de ar condicionado, as seguintes informaçOes: 

a) Por que estb sendo anulados recursos parciais de material do distribuiçâo 
gratilita para suportar a suplernentaçAo pretendida e iia-Q de outras fontes, como 
por exèmplo material de consurno? 

b) Qual o impacto  no atendirnento ao municipe decorrente da anulaçao dos R$ 
10.000,00 (dez mu reais) de material do distribuiçao gratuita? 

c) 0 quo deixara do sqr comprado e fornecido aos municipes carentes com esta 
anulaçao? 	 - 	- 	- 

d) Haverá prejuIzo para populaço neste momento do pandernia e necessidade? 

Aproveito a oportunidade para renovai, meus.protestos de cstima e consideraçAo. 

Atenbiosarnente, 	- 

eandro oretti Serrano 
Vereador 

CdmaraMunicØal tie JardinOpolis-SP. 
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TERRA DAMANGA 	 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 

OF(CIO SEMAS N2  068/2021 	 Jardinópolis, 19 de fevereiro de 2021 

Assunto: ESCIARECIMENTOS PROJETO DE LEI 10/2021 CREDITO ADICIONAL SEMAS 

Prezado Serihor, 

A Secretaria Municipal de Assisténcia Social vem respeitosamente, 

prestar os seguintes esciarecimentos em relaçäo ao oficio especial datado de 11/01/2021, 

assinado pelo nobre vereador Sr. Leandro Moretti Serrano conforme segue: 

a)Conforme planejarnento anual desta Secretaria, essa ficha de Distribuiço Gratuita 

especificamente, vinculada a Gestâo Administrativa e Financeira, vem sempre 

apresentando saldos no final dos exercIcios anteriores, mesmo depois de realizar 

todos Os atendimentos das demandas. A ficha de Material de consurno possui urn 

saldo bern menor e por isso fazer qualquer tipo de anulaçâo dessa ficha poderá 

acarretar depois a necessidade de suplernentação durante o ano; 

b)Tambern destaco que dentro do planejamento da SEMAS, não haverá impactos 

negativos oriundos desta anulaçäo, no atendimento dos munIcipes carentes; 

c) Nâo haverá nenhurn prejuIzo para a populaçâo em decorréncia dessa anulação parcial, 

no que tange as necessidades provenientes da pandernia. 

Sem mais para o presente, aproveito para reiterar protestos de 

elevada estirna e distinta consideração. 

Atenciosamente, 

Keyla
#ide

a  
Secretaria Mu Assistência Social 

lImo. Senhor 

Leandro Moretti Serrano 
Vereador 
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