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REQUERIMENTO Nº  306/ 2020 

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 ao 

Secretário de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Senhor Jorge 

Assunção, para que prestem as seguintes informações: 

1. Apresentação de todas as instituições sociais do município ou mantidas 

com recursos do município; 

2. Detalhamento dos recursos que chegaram ao município para o Programa 

de Aquisição de Alimentos (PAA) nos anos de 2017, 2018, 2019 e 2020; 

3. Detalhamento das compras feitas aos agricultores familiares para as 

instituições sociais municipais ou que recebem apoio da Prefeitura nos 

anos de 2017, 2018, 2019, 2020, com detalhamento das organizações e 

agricultores contemplados, elencando produtos comprados, quantidade, 

produtos empenhados; 

4. Citar produtos e quantidade comprados junto às organizações produtoras 

certificadas de alimentos orgânicos e agroecológicos. 

5. Que sejam apresentados cópias dos contratos referentes às informações 

solicitadas. 

Justificativa: 

 O cuidado com a alimentação e por óbvio com a qualidade de cada 

produto alimentício adquirido seja para qual for a atividade deve ser sempre uma 

preocupação para em gestor público. 
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 Os efeitos nocivos de uma alimentação de má qualidade já são sabidos há 

muito tempo, e com base nisso é preciso que o cuidado com a alimentação que é 

fornecida pelo município deve ser encarado com muita seriedade, e é 

fundamental que toda a gestão municipal de nossa cidade tenha essa 

preocupação. 

 E no âmbito de uma secretaria tão importante quanto esta, que deve estar 

sempre em diálogo com as populações mais vulneráveis esse debate é ainda mais 

importante. 

 Com essa preocupação em mente é que apresentamos o presente 

requerimento com o objetivo de compreender melhor como tem se desenvolvido 

o financiamento e compra de alimentos, bem como o cuidado com as questões 

relacionadas a qualidade da alimentação. 

Sala das Sessões, 10 de setembro de 2020. 

  

 

GILMAR DOS SANTOS PEREIRA 

Vereador 
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