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REQUERIMENTO nº 035/2020, de autoria da Vereadora DORALICE DE 

ALMEIDA AMARAL (PDT) 

 

 

Senhores Vereadores.  

 

 

REQUEIRO, na forma Regimental, que após aprovação pelo Plenário, seja 

encaminhado a esta Casa de Leis a lista dos pais de alunos da rede de ensino municipal 

de Nova Ipixuna que receberam cestas de alimentação da merenda escolar, nos períodos 

de maio a agosto. Bem como, solicito o relatório da quantidade de cestas já entregues e 

quais alimentos contidos em cada kit, quais os períodos de entrega da mesmas e seus 

locais e horário para retirada pelos pais. Além disso, se faz necessário saber, quem são as 

pessoas pertencentes as equipes responsáveis pela entrega, em cada unidade escolar, e os 

critérios utilizados para seleção das famílias para serem atendidas.   

 

JUSTIFICATIVA 

 

Tal solicitação faz-se necessária, tendo em vista a necessidade de 

transparências nos serviços prestados pelos órgão públicos para a população, uma vez que 

paira a dúvida na sociedade sobre a correta distribuição da alimentação, uma vez que é 

sabido por todos que os kit’s, não atende a toda população carente de nosso município. 

Ainda, a função fiscalizatória da Câmara Municipal é ratificada no 

Regimento Interno (art. 9º, XI, da Resolução CMNI nº 002/2012, e, reitera-se, que é 

competência privativa. 

 

Diante do exposto, roga-se aos nobres Edis, que apoiem o presente 

Requerimento.  

 

 

Plenário da Câmara Municipal de Nova Ipixuna - PA, 17 de agosto de 

2020. 

 

 

 

Doralice de Almeida Amaral 

  Vereador – PTB 
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