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Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Saúde
GABINETE DO SECRETÁRIO - Gabinete do Secretário Executivo

Ofício
Número de Referência: Indicação n. 013/20
Interessado: SIALE - Casa Civil
Assunto: Indicação n. 013/2020 - Recursos orçamentários , no valor de R$100.000,00
(cem mil reais) para a construção de canil municipal, no município de Herculândia.

OFÍCIO G.S. n. 825/2020

Ao
Excelentíssimo Senhor
EVERALDO TEIXEIRA DOURADO JUNIOR
DD. Subsecretário de Assuntos Parlamentares

Senhor Secretário,
Confirmo o recebimento da mensagem eletrônica (Processo ATL n. 013/2020), que
encaminhou, para manifestação desta Secretaria de Estado da Saúde, a Indicação Parlamentar
n. 013 de 2020, de autoria da Deputada Adriana Borgo, solicitando ao Governo do Estado de São
Paulo, a disponibilização de recursos orçamentários , no valor de R$100.000,00 (cem mil reais)
para a construção de canil municipal, no município de Herculândia.

SESOFI202010384A

Sobre o assunto, após consultar a Coordenadoria de Defesa e Saúde Animal, órgão
técnico competente desta Pasta, e embora consideremos louvável a ação pretendida, informamos
que não está no escopo de ações daquela Coordenadoria a construção de canis municipais, e cabe
ressaltar também que não há previsão orçamentária disponível para este tipo de investimento, no
momento. Todavia, a Indicação poderá ser apresentada novamente para futura
análise.
Na oportunidade, renovo protestos de estima e consideração.

Classif. documental

Assinado com senha por EDISON TAYAR.
Documento Nº: 3611348-8377 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3611348-8377
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Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Saúde
GABINETE DO SECRETÁRIO - Gabinete do Secretário Executivo
São Paulo, 20 de março de 2020.
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Edison Tayar
Secretário de Saúde EM EXERCÍCIO
Gabinete do Secretário
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