
REQUERIMENTO N° 33/2020 

Assunto: Requer estudo sobre ampliação das entregas dos Kits Alimentação, 
para todos os alunos regularmente matriculados na rede de ensino sem a 
condicionante de estarem cadastrados no programa bolsa família. 

Requerente: Ezequiel Correa de Araújo – Vereador 
Requerido: Fábio Donizete da Silva – Prefeito Municipal 

O vereador que esta subscreve requer, após ouvido o Plenário, na forma 
regimental, seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Fábio Donizete da Silva, 
nobre representante do Poder Executivo deste município, para que, utilizando-
se os meios legais pertinentes, estudo sobre ampliação das entregas dos Kits 
Alimentação, para todos os alunos regularmente matriculados na rede de 
ensino sem a condicionante de estarem cadastrados no programa bolsa 
família. 

JUSTIFICATIVA 

Tem o presente a finalidade de requerer ao Prefeito Municipal um estudo em 
relação ao projeto de Lei nº 06/2020 de 22 de abril de 2020, que estabeleceu 
as medidas para manutenção da alimentação escolar aos alunos regularmente 
matriculados na rede municipal de ensino de Novais, por meio da distribuição 
dos “Kits” alimentação escolar como parte das medidas de enfrentamento ao 
Covid-19. 
No entanto, tal medida, vem alcançando apenas os alunos devidamente 
matriculados na rede de ensino de Novais e que se encontram em situação de 
vulnerabilidade social, sendo estes identificados em sua vulnerabilidade 
através do cadastro no programa Bolsa Família. 

Acontece Excelentíssimo Senhor Prefeito, que muitos dos alunos matriculados 
na rede de ensino de Novais, encontram-se em situação de vulnerabilidade 
social, porém não se encontram cadastrados no programa bolsa família, e 
assim, excluídos do direito de participar do recebimento dos Kits Alimentação. 

Portanto, certo de vossa atenção e compreensão, se requer analise da 
possibilidade de ampliar o atendimento, com a distribuição dos Kits 
alimentação, não só, aos alunos integrantes de famílias cadastradas no 
programa “bolsa família”, mas sim a todos os alunos que se encontram 
regularmente matriculados na rede de ensino de Novais, ou seja, sem a 
condicionante de estarem cadastrados no bolsa família. 



O presente requerimento visa garantir o cumprimento do exercício 
constitucional por parte desse vereador, no sentido de prestar contas à 
população do Município de Novais, mediante fiscalização dos atos do Poder 
Executivo. 

Sem mais para o momento aguardo o atendimento do presente requerimento. 

Câmara Municipal de Novais, 26 de junho de 2020. 

EZEQUIEL CORREA DE ARAÚJO 
Vereador 
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