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Ofício nº 175/GabBSB/2020 

 

Brasília, 14 de julho de 2020 

 

 

A Sua Excelência o Senhor 

DAMIANO BARBIERO NETO 

Vice-Prefeito do Município de Araraquara 

Rua São Bento, nº 840 – Centro 

14801-901– Araraquara-SP 

 

 

Assunto: Empenho e pagamento de Recurso Extra-Orçamentário ao combate a COVID 19. 

 

 

Senhor Vice-Prefeito, 

 

 

1. Ao Cumprimentá-lo respeitosamente, faço referência ao Ofício nº 156/GabBSB/2020, 

de 1º de julho de 2020, que trata de Indicação de Recurso Extra-Orçamentário ao combate a COVID 

19, deste parlamentar enviado a esse Vice-Prefeito. 

 

2. Conforme nos foi informado pelo Ministério da Saúde (MS) e exposto no Sistema 

Integrado de Administração Financeira (SIAF), no dia 10 de julho do corrente ano, foi gerada a Nota 

de Empenho nº 2020NE836356 e, hoje, dia 14 de julho, foi transferido para o Município o valor que 

trata do desdobramento deste deputado junto aos órgãos governamentais no âmbito federal, a fim de 

beneficiar esse nobre Município e a querida população com o recurso orçamentário de R$ 349.000,00 

(trezentos e quarenta e nove mil Reais). 

 

3. Deixo registrado que tal articulação junto ao executivo federal foi com o intuito de 

atender ao pleito formulado a este congressista por Vossa Excelência, pelo Vereador Fabio Verri – 

conhecido como Cabo Magal Verri, pela Vereadora Juliana Andrião Damus e pelos senhores 

Damiano Barbiero Neto e Roger Tiago de Freitas Mendes. Aproveito para externar minhas mais 

sinceras congratulações a todos os citados, que, continuadamente, reivindicam e solicitam recursos e 

benfeitorias em prol da querida Araraquara.    

 

4. Por fim, reitero o manifesto de afeto e carinho que este parlamentar tem por esse altivo 

Município e por sua preciosa população, renovo total disponibilidade em atender as demandas 

municipais, sempre que possível, e coloco o meu Chefe de Gabinete, Keynes Teixeira (61-3215-5639 

/ 9.9976-0999), a vossa disposição com o intuito de elucidar questões sobre o tema em tela. 

 

 

 Cordialmente, 

 

 

 

GUILHERME DERRITE 

Deputado Federal – PP/SP 

 


