
Camara Municipal de Abaiara 
Avenida Padre Ibiapina, SN - Centro - 63.240-00 
CNP3 12.478.988/0001-88 1 Telefone: (88)3558.1399 

Requerimento n2 019/ 2021/Gab/Ver.FLD Abaiara Ce 22 de Março de 2021. Autor : Vereador FRANCISCO LIVINO DINIZ 
Co- autores: Ricardo Leite de Figueiredo, José Tavares de Lucena e Geraldo Gislasio 
Sampaio 
Assunto : Solicitação informações sobre a distribuição de kits da Merenda Escolar 

Excelentíssima Senhora Secretária de Educação 

Na qualidade de representante desta Augusta casa Legislativa, 
juntamente com meus colegas vereadores, co-autores sempre me apoiando e 
reforçando as minhas solicitações, como forma de fortalecer ainda mais esta proposição 
,a final fomos votados e eleitos pela população com a finalidade de fiscalizar, cobrar e 
elogiar quando exigir merecimento. Está será a minha posição ao cargo que me foi 
confiado. 

Assim Sendo, enalteço o trabalho de vossa excelência a frente desta 
secretaria, ao mesmo tempo que solicito informações a respeito da distribuição de kits 
da merenda escolar, como esta sendo feito ou realizado este procedimento, se no 
deposito da Merenda existe algum estoque de alimento necessários para iniciar esta 

distribuição, ou se já foi iniciada. 
É bem da verdade que o município acabou de realizar um processo 

licitatório de mais de 600 mil, para aquisição de gêneros alimentícios para a merenda 

escolar, sabemos da burocracia que existe até a conclusão e assinatura do contrato, mas 

"s. nesta esperança que nossas crianças e os pais de família aguardam com ansiedade 

este momento. A situação com esta pandemia não esta fácil, o desemprego, o 

fechamento as restrições, a fome que é a pior parte. 

Então senhora Secretária confiamos no seu trabalho, espero que esta 

matéria seja olhada com bons olhos por parte destes que fazem esta administração, a 

final o povo está se desesperando e o poder público é o único órgão que poder 

contribuir para amenizar um pouco este sofrimento. 

Sem mais para o momento subscrevo com estima e consideração. 
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