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REQUERIMENTO Nº 003/2021. 

O Vereador que a este subscreve vem com devido respeito requerer a Mesa, depois de 

ouvido o Plenário e cumprida às formalidades regimentais, seja feito um veemente Apelo ao 

Prefeito Municipal, Excelentíssimo Dr. Leandro Gomes de Lima, extensivo a Digníssima 

Secretária de Assistência Social, Sra. Dayenne Priscila Almeida R. de Lima, no sentido de 

viabilizarem meios urgentes, urgentíssimo para disponibilizar Cestas Básicas para os 

munícipes de baixa renda. 

JUSTIFICATIVA 

Os recursos do fundo de saúde podem ser destinados a adquirir cestas básicas para as 

famílias de baixa renda ou para atender a programas específicos de atendimento à criança e 

adolescentes ou programa de carências nutricionais de crianças de 06 a 23 meses, desde 

que previstos na lei que o instituiu, no plano de aplicação, e obedecidos às metas e 

prioridades estabelecidas na Lei de diretrizes orçamentárias, elaborada de forma integrada 

pelos órgãos responsáveis pela saúde e assistência social ( art. 195, parágrafos 1 ° e 2º, 

CF/88, combinado com o art. 3° e art.18, IV, "c", e XII , da Lei Federal nº 8.080/90). 

Nestes Termos, solicito ao Plenário a aprovação deste justo Pleito. 

Sala das Sessões, em 22 de março de 2021 . ~ 
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