
MUNICÍPIO DE NOVAIS 
Estado de São Paulo 

CNPJ. 65. 711.699/0001-43 

Ofício GP nº 129/2.020 

Assunto: Resposta ao Requerimento nº. 33/2.020 

Novais, 06 de julho de 2.020. 

Excelentíssimo Senhor Vereador 

Em atenção ao contido no teor do ofício em epígrafe, informamos a Vossa 
Excelência que, sobre a ampliação da entrega dos "Kits Alimentação", a mesma já ocorre. 

As famílias não cadastradas no programa Bolsa Família, e que estejam em situação 
de necessidade, devem procurar o CRAS deste município, a fim de preencherem um 
formulário, solicitando seu cadastramento, a fim de que, após análise, possa ser viabilizada 
a entrega do "kit Alimentação", para o requerente. 

Devemos destacar que, até o mês de junho/2.020, mais de 130 famílias cadastradas 
pelo CRAS, foram beneficiadas com o "Kit Alimentação", conforme ofício da Seção 
Municipal da Assistência Social , em anexo. 

No mais, aproveito a oportunidade para reiterar meus protestos de elevada estima 6 

distinta consideração. 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR 
VEREADOR 
EZEQUIEL CORREA DE ARAÚJO 
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SEÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
MUNICÍPIO DE NOVAIS 

Estado de São Paulo 

Oficio 027/2020 

Assunto: resposta ao ofício nº 031/2020 

Novais, 15 de junho de 2020. 

Exmo. Sr. Prefeito, 

Viemos por meio deste responder sobre as ações solicitadas no ofício 
031/2020 de 29 de maio de 2020. 

Compreendemos que o decreto municipal referente a entrega de "kit" 
alimentação aos alunos da rede municipal de ensino especifica apenas as 
crianças cadastradas no Programa Bolsa Família. 

Devido isto, a ação de entrega foi previamente planejada em conjunto com 
a rede de ensino e assistência social do município estabelecendo que as famílias 
não cadastradas no programa deveriam procurar o CRAS para preenchimento 
de formulário. 

Todos os formulários preenchidos são inseridos no controle de entrega 
dos kits, não havendo distinção ou discriminação. Até o presente momento, 
nossos registros possibilitaram o atendimento de 145 famílias cadastradas no 
Programa Bolsa Família onde 10 famílias com mais de 04 filhos receberam 02 
kits e 130 famílias cadastradas pelo CRAS onde 6 famílias com mais de 04 filhos 
receberam 2 kits 

Reforçamos que a ação solicitada acontece desde a entrega dos 
primeiros kits, realizada no dia 08 de maio de 2020 e continuamos em 
atendimento para novas famílias que precisem deste apoio. 

Reforçaremos, com a rede municipal de ensino, uma comunicação mais 
clara e objetiva junto as famílias para melhor efetivação desta ação. 

Atenciosamente: 

Exmo. Sr. Prefeito 
Fabio Donizete da Silva 

WELITON M RCHI ALBINO 
OR MUNICIPAL E ASSISTENCIA SOCIAL 

Prefeito Municipal de Novais - SP 
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