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ESTADO DA BAHIA

cÂnmna MuilctpAt DE ALAGotrrtHAs

REQUERTMENTO N9 033/2021.

Senhor Presidente,

A Vereadora que este subscreve, na forma que preceitua o Regimento
lnterno desta casa, depois de ouvido este Egrégio Plenário, requer de Vossa
Excelência que se digne em oficíar o Prefeito para que este apresente à Câmara
Municipal um relatório no qual conste as informações sobre a aplicação dos
recursos recebidos pela rede SUAS e quanto já foi empregado nas aquisições e

distribuições de cestas básicas.
A partir da análise de repasses da rede SUAS para o Município

(imagens anexas) realizados em fevereiro e março deste ano, constatamos o

recebimento de RS 952.527,37 (novecentos e cinquenta e dois mil, quinhentos e

vinte e sete reais e trinta e sete centavos) referentes aos serviços e programas os

quais possibilitam a compra de cestas básicas, sendo destinados:

. RS'471.L85,21 do Bloco da Proteção Especial de Alta Complexidade (BL

MAC FNAS), que é um serviço atuante também na proteção em situações
de calamidade pública e de emergência (não abrange apenas as pessoas

em acolhimento);

. RS'27.t7o,3L do COVIDACO que, além de outras atribuições, visa prover
alirhentação e outros itens básicos de subsistência que assegurem a

proteção da criança ou adolescente e/ou responsável no novo ambiente
(em caso de aluguel de moradia temporária);

. RS'3L.414,52 do COVIDALI o qual é um programa voltado à destinação de
alirhentos para pessoas idosas e com deficiência acolhidas no Serviço de
Acolhimento;

. RS 422.757,33 do Bloco da Proteção Social Básica, que abrange o PAIF -

serviço de proteção integral à família, mediante ações preventivas,
protetivas e proativas; SCFV - serviço de convivência e fortalecimento de
vínculos, para enfrentamento de situações de isolamento sociale PSB para

pessoas com deficiência e idosos.
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Ante o exposto, com o objetivo de compreender o planejamento e

execução da distribuição de cestas básicas, ação extremamente relevante

principalTente nos dias de hoje, em razão da crise ocasionada pela pandemia

que tem dificultado a reinserção de muitas pessoas no mercado de trabalho e

aprofundou ainda mais a desigualdade social, solicito ao Chefe do Executivo

Municipal as respostas para as seguintes indagações:

I

a)' Como se deu a aplicação dos valores repassados pelos programas e

serviços da rede SUAS mencionados anteriormente?
b) Quanto foi destinado para a compra de cestas básicas?

c) Qual a quantidade de cestas básicas já distribuídas para a população

de janeiro até o dia de hoje?

d)l Qual o planejamento de distribuição durante esse momento de

pandemia?
e) Quais critérios são levados em consideração para o recebimento das

cestas básicas?

f) Como se dá o processo de entrega? Os interessados precisam se
I dirigir à SEMAS ou receberão em outro local?

g) Quantas cestas básicas uma família desprovida de recursos

financeiros tem direito de receber mensalmente?
h) Quais itens compõem essas cestas e de quais marcas eles são?

I

Sala das Sessões, em 08 de abril de 2021.
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