Excelentíssima Senhora Presidenta,

PROFA. PAULA, Vereadora infra-assinado, na forma
regimental, apresenta INDICAÇÃO ao Excelentíssimo Senhor Prefeito
Municipal, EMERSON RODRIGO CAMARGO, a fim de que determine junto ao
setor competente dessa municipalidade a CRIAÇÃO de uma REDE DE
SOLIDARIEDADE, visando auxiliar as pessoas que estejam em situação de
vulnerabilidade.

JUSTIFICATIVA
Tal solicitação se faz necessária diante da queda brusca da
renda das famílias. Com o fim do auxílio emergencial milhões de brasileiros
perderam sua renda, a fome e a miséria passaram a ser novamente uma
questão inexorável a crise sanitária que estamos vivendo, por tal motivo,
acreditamos na necessidade do Poder Público Municipal em criar uma Rede
de Solidariedade em conjunto com as devidas instituições municipais, iniciativa
privada e sociedade civil, buscando arrecadar alimentos julgados e listados
como necessários para compor as cestas básicas das famílias carentes.
A Prefeitura poderá criar um número de atendimento
específico, publicado em seus sítios institucionais, para receber as doações
com a devida logística, buscando conter qualquer tipo de aglomeração que
gere maior disseminação da Coronavírus. Poderá também adquirir junto a
sociedade civil, voluntários que desejam auxiliar nos trabalhos da Rede de
Solidariedade, auxiliando no atendimento, distribuição das cestas básicas e na
interlocução com a sociedade jaboticabalense no que diz respeito as doações
necessárias. Em Araraquara-SP, o Comitê de Contingência do Coronavírus
recebeu um relatório (29/09/2020) de alimentos arrecadados pela Rede de
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Solidariedade, foram cerca de 110 toneladas de alimentos doados, até o mês
de Setembro de 2020, a Rede contava com mais de 45 mil cestas básicas,
entregues a quase 8 mil famílias. É diante dessas boas experiências, que
acreditamos na potencialidade do Poder Executivo Municipal em criar
mecanismos que auxiliem no combate a vulnerabilidade social.
Faz-se necessário também criar um Fundo para arrecadar
doações em dinheiro, buscando assim, auxiliar na logística e aquisição de
alimentos, como também, compra de insumos para vacinar a população de
nossa cidade.
Acreditamos

na

solidariedade

da

nossa

prefeitura

e

principalmente, na do nosso povo, por isso, desejamos sempre contribuir com
ideias propositivas.

Jaboticabal, 19 de março de 2021.

PROFA. PAULA
Vereadora – Partido dos Trabalhadores
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