CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
Requerimento de Comissão

983/2021
Senhor Presidente,

Requeiro a esta comissão, nos termos do art. 76, § 4° da Lei Orgânica,
combinado com art. 48, II do Regimento Interno, seja encaminhado à Secretária
Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania, Sra. Maíra Pinto
Collares, pedido de informação sobre:

1- As 62 creches localizadas em áreas e interesse social deixarão dee receber as
cestas básicas?
2- Segundo os objetivos do projeto, qual o impacto na vida dessas famílias, assim que
o governo deixar de pagar a segunda modalidade eas parcelas da primeira também
acabarem?
3- Onde essas famílias encontrarão apoio à sua vulnerabilidade já que a crise é
estrutural?
4- Quando virá a renda básica permanente dado que a Secretária afirmou que ele está
em estudo e a crise é estrutural?
5- Qual a razão dos gastos de AS caírem em 2021 se a receita da prefeitura não caiu?
6- Como ficarão as famílias das crianças que passarem a se alimentar nas escolas
cujas cantinas em dois meses passarão a funcionar plenamente? As cestas serão
cortadas? Por quê? O problema social estará resolvido em 3 ou 4 meses?
7- Há defasagem no Cadúnico? Por que a data de junho de 2021 para ter direito a
receber o benefício?
8- Qual o debate que foi feito sobre a soberania alimentar? De onde partiu a definição
de R$100,00?
9- Há alguma previsão de fornecimento da cesta verde às famílias?
10-Há algum estudo do impacto social sobre a situação futura das famílias que
deixarão de ter a cesta básica e o aux. BH daqui a 6 meses?
11- Quantas famílias receberão cumulativamente as duas modalidades?
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Belo Horizonte, 11 de agosto de 2021

Macaé Evaristo
Vereadora
Líder da bancada do PT
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Narcela Trópia
Vereadora Partido Novo

Senhora Vereadora Marcela Trópia
Presidente da Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia, Cultura, Desporto, Lazer e
Turismo
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