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REQUERIMENTO Nº  073  / 21 

  

Vereador GILMAR DOS SANTOS PEREIRA que abaixo subscreve, requer à 

Mesa Diretora após cumpridas as formalidades regimentais e ouvido o Plenário, que 

seja solicitado ao Prefeito Miguel Coelho, interceder junto a Secretaria de 

Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Senhora Gláucia Andrade, para que 

reestabeleçam imediatamente o fornecimento da refeição noturna no restaurante 

popular. 

Justificativa: 

O Brasil vem atravessando um dos períodos mais difíceis da nossa história, e 

que tem demandando um grande esforço coletivo para que os efeitos nocivos da 

pandemia de COVID-19 possam ser os menores possíveis.  

Uma das maiores batalhas que tem sido travada é para que mesmo com o 

distanciamento social, que impede parcela significativa da sociedade de garantir 

meios de garantir recursos financeiros até mesmo para as necessidades mais básicas, 

a fome não se torne um problema ainda maior para o nosso povo. Mas, infelizmente a 

realidade que tem sido verificada em todos os cantos do país é a de aumento do 

número de pessoas que não tem conseguido colocar comida na mesa. É também 

grave o problema da população em situação de rua, que tem tido cada vez mais 

dificuldade de conseguir se alimentar. 

E diante de todo esse cenário, fomos surpreendidos na última semana com a 

notícia de que o restaurante popular de Petrolina suspendeu a refeição noturna (sopa), 

com a justificativa de necessidade de redução no horário de funcionamento. 

Importante frisar que compreendemos totalmente a necessidade de que 

aumente os cuidados para a diminuição da contaminação pelo novo corona vírus, 

entretanto é preciso garantir que as medidas adotadas não comprometam a população 

de uma outra maneira, nesse caso com a fome.  

O serviço fornecido pelo restaurante popular é de extrema importância para a 

cidade e para muita gente é o único meio de garantir uma alimentação adequada. E 

ainda, a partir do ano de 2010, com a promulgação da Emenda Constitucional 64, a 

Constituição Federal de 1988 passou a estabelecer no seu artigo 6º a alimentação 
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enquanto direito social e, portanto, responsabilidade do Estado. O mencionado caput 

do artigo 6º da CF/88 dispõe: “Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a 

alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência 

social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na 

forma desta Constituição”.  

Nesse sentido esperamos que a gestão municipal possa restabelecer 

urgentemente o fornecimento da refeição noturna no restaurante popular, garantindo 

o cumprimento de todas as medidas de segurança e cuidado para a população que 

utiliza o serviço, bem como para os funcionários do local. 

Sala das Sessões, 16 de março de 2021. 

  

 

 

GILMAR DOS SANTOS PEREIRA 

Vereador 
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