REQUERIMENTO Nº 15/2019
AUTOR: VEREADOR MOYSÉS CHAMA DE CARVALHO.
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
APARECIDA DO TABOADO – MS.
O Vereador que este subscreve, de acordo com as normas
regimentais em vigor, REQUER à Mesa Diretora da Câmara Municipal, que encaminhe
expediente ao Excelentíssimo Senhor José Robson Samara Rodrigues de
Almeida, Prefeito
Municipal, com
cópia
à
senhora Lucilene
Tábuas
Carrasco, Secretária Municipal de Assistência Social, solicitando que forneça a esta Casa
de Leis, as seguintes informações:
- a listagem das famílias cadastradas no Fundo de Investimento Social – FIS, que
receberam a doação de leite no ano de 2018, e as que ainda recebem, com os
respectivos endereços;
- a planilha de doação contendo a data e a quantidade de leite doado a cada família no
ano de 2018 até a presente data;
- fornecer cópia dos comprovantes de entrega do leite pela empresa responsável junto
ao Centro de Referência de Assistência Social – CRAS deste Município.
JUSTIFICATIVA
Nos últimos meses um dos assuntos que ganhou grande
repercussão em nosso Município foi a questão da distribuição de leite para as famílias
carentes devidamente cadastradas no Programa de Investimento Social – FIS.
A polêmica foi centralizada no fato de que houve um corte
no fornecimento do leite de determinada faixa etária, sendo que muitas crianças deixaram de
receber este precioso e indispensável alimento, que além de outros setores, como escolas e
creches, é entregue junto ao CRAS, de onde é feita a distribuição para as famílias carentes
com crianças com idade atendida pelo programa.
Como não conhecemos a relação das famílias atendidas, a
quantidade de leite doado, entre outras informações, e por ser do nosso interesse conhecer
tal realidade, bem como o nosso dever fiscalizar os atos da administração pública municipal,
estou encaminhando este requerimento, solicitando de Vossa Excelência que nos forneça as
informações discriminadas acima, após a aprovação do Douto Plenário.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Aparecida do Taboado - MS, 17 de junho de
2019.

MOYSÉS CHAMA DE CARVALHO
VEREADOR

