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Of. n° 068/18 - GPC

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Carazinho, 19 de março de 2018.

Excelentíssimo Senhor,

Ver. Márcio Luiz Hoppen,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

CÁMARA MUNICIPAL

~~~~~;:~~~~
2 1 MAR. 2018

Responde OP 031/2018

Senhor Presidente:

Res,'
Ass.'

Em atenção ao ofício supracitado, o qual contém Pedido de Informação,

proveniente dessa Casa, encaminhamos cópia de expediente recebido da Secretaria

Municipal de Assistência Social, contendo as informações solicitadas acerca da

distribuição de alimentos na referida Secretaria.

Atenciosamente,

DDV

www.carazinho.rs.gov.br
Avenida Flores da Cunha, n' 1264, Centro

Telefone: (54) 3331-2699/ e-mail: prefeitura@carazinho.rs.gov.br
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Of. SMAS N° 19/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Rua Bernardo Paz, 244 - Centro
99.500-000 Carazinho/RS
Fone: (54) 3331 2774

Endereço eletrônico: assistenciasocial@carazinho.rs.gov.br

Carazinho, 19 de março de 2018.

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

Vimos por meio deste responder ao Pedido de Informação nO031/18, sendo o que

segue:

1- a) Foram arrecadados cerca de 1.100 kg;

b) Tendo em vista que não foi especificado o tipo de alimento que seria recebido, não foram

contabilizados por tipo, apenas por quantidade;

c) Sim, já foram todos distribuidos;

d) Os alimentos foram entregues pelos CRAS como medida de alimentação de emergência,

sendo que o critério utilizado foi a necessidade emergencial da família ou do indivíduo solicitante.

2- a) Foram arrecadados aproximadamente 1.050 kg;

b) Foram arrecadados 400 Kg de arroz, 398 Kg de feijão, 252 pacotes de massa;

c) Ainda não foram distribuídos em sua totalidade, sendo que estão disponíveis:

- 220 kg de arroz;

- 100 kg de feijão;

- 50 pacotes de massa;

d) Os alimentos foram entregues pelos CRAS como medida de alimentação de emergência,

sendo que o critério utilizado foi a necessidade emergencial da família ou do indivíduo solicitante.

Atenciosamente,

.J~frA~ia~ itz

Secretária~e ASSI encia Social

Ao Excelentíssimo Senhor

Milton Schmitz

Prefeito
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