
GABINETE DO VEREADOR GILMAR SANTOS

REQUERIMENTO Nº  155/ 21

O 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 Secretária de Desenvolvimento Social e Direitos
Humanos, Senhora Gláucia Andrade, para que prestem as seguintes informações:

1. Lista das cooperativas, associações e empresas que fornecem alimentos para a
Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos;

2. Mapa da distribuição de alimentos realizada pela Secretaria de Desenvolvimento
Social e Direitos Humanos, no período de janeiro a abril de 2021;

3. Planilha com a distribuição de cestas básicas realizada no período de janeiro a abril
de 2021, e que seja indicado quantas cesta foram entregue por cada unidade (CRAS, CREAS,
entre outros);

4. Que sejam apresentadas notas fiscais e contratos referentes à aquisição de
alimentos e prestação de serviços referentes à alimentação, onde a Secretaria de Desenvolvimento
Social e Direitos Humanos figure como contratante.

Justificativa:

A insegurança alimentar é uma das piores mazelas que o mundo enfrenta. Esse cenário
sofreu um considerável agravamento com o início da pandemia de covid-19, o que ocasionou que
milhões de brasileiros passassem a se encontrar em uma situação de extrema vulnerabilidade.

Diante da situação que está instalada no país há mais de um ano e que a cada dia vem
piorando, temos visto diversas iniciativas que tem por intuito amenizar a situação de insegurança
alimentar de milhões de pessoas no Brasil.

O cenário em Petrolina não é nem um pouco diferente, se antes da pandemia já víamos
muitas famílias numa situação bastante precarizada, e hoje essa realidade se expandiu
consideravelmente.

Diante do cenário que estamos vivenciando, entendemos como fundamental as inciativas
oriundas de sociedade civil e das mais diversas organizações, entretanto, é essencial que haja uma
forte atuação do poder público para que seja garantido o direito mais básico do povo: comida na
mesa.

A Prefeitura de Petrolina vem desenvolvendo atividades e garantindo serviços que tem
cumprido em alguma medida o papel da garantir a alimentação para a população. Infelizmente
ainda não é o suficiente para todo o povo petrolinense que necessita.
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Diante de tudo isso, apresentamos o presente requerimento no sentido de cumprimos nosso
papel enquanto legislador e fiscalizador. É preciso acompanhar de perto como tem se dado o
desenvolvimento dessas ações, para que assim possamos garantir um adequado monitoramento do
cuidado que tem sido oferecido a população mais vulnerável da nossa cidade.

E com na base na força da lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação - LAI),
contamos com a célere apresentação das informações solicitadas.

Sala das Sessões, 20 de abril de 2021.

GILMAR DOS SANTOS PEREIRA
VEREADOR

cas


