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Taquaritinga, 09 de novembro de 2018. 

Ofício n° 635/2018 

Excelentíssimo Senhor Presidente: 

Temos a satisfação de encaminhar à deliberação do Legislativo o incluso 
projeto de lei complementar que dispõe sobre a criação de cargos públicos que especifica e dá 
outras providências, especificamente para Casa Abrigo de Menores de Taquaritinga, o qual foi 
elaborado de acordo com o pedido formulado pela Comissão de Constituição e Justiça dessa 
Casa de Leis. 

A matéria objetiva a criação dos cargos de Cuidador e de Auxiliar de 
Cuidador para a Casa de Abrigo de Menores de Taquaritinga, em obediência ao Compromisso de 
Ajustamento de Conduta, celebrado com o Ministério Público do Estado de São Paulo, de acordo 
com as diretivas traçadas na Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do Sistema único 
de Assistência Social - NOB-RH/SUAS, aprovada pela Resolução n° 269, de 13 de dezembro de 
2006, do Conselho Nacional de Assistência Social. 

Vale ressaltar que este Executivo vem dando o respaldo necessário à Casa 
Abrigo de Menores de Taquaritinga, garantindo o atendimento de crianças e adolescentes em 
situação de abandono, negligência, destituição do poder familiar, ameaça e violação de seus 
direitos fundamentais, conforme preceitua o Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Ratificamos o impacto financeiro elaborado pela Secretaria Municipal da 
Fazenda, enviado pelo ofício n° 598/2018, em atendimento aos dispositivos da Lei de 
Responsabilidade Fiscal - Lei Complementar Federal n° 101, de 04/05/2000. 

Seguros de que os senhores Vereadores saberão compreender a relevância 
da propositura, solicitamos a sua apreciação em regime de urgência, nos termos do art. 47 da 
LOMT, seguida da unânime aprovação para que surta os seus devidos efeitos legais, pelo que 
antecipadamente agradecemos com renovadas expressões de estima e respeito. 

Excelentíssimo Senhor 
José Rodrigo De Pietro 
Presidente da Câmara Municipal de 
TaauarltlnQa 
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