
INDICAÇÃO nº 105/2022 
 

Senhores Vereadores, 

Senhor Prefeito, 

 

No exercício de suas funções e na forma regimental, os 

vereadores que abaixo subscrevem 

 

INDICAM 

 

Ao Poder Executivo a inclusão de proteínas de origem animal 

e de alguns de seus derivados na cesta básica ofertada pelo Município de Dois Vizinhos no 

âmbito de programas sociais de alimentação popular, com a finalidade de oferecermos 

alimentos mais nutritivos e de qualidade para a parcela da população que mais precisa de 

assistência pública. 

 

JUSTIFICATIVA 
 

A alimentação adequada, que integra o rol dos direitos sociais 

de índole fundamental previstos pelo art. 6º da Constituição Federal de 1988, constitui-se como 

uma condição essencial para a salvaguarda da dignidade da pessoa humana e é indispensável 

para a realização de todos os demais direitos e garantias assegurados pela nossa ordem jurídica. 

Por isso, consoante expressa previsão contida no art. 2º da Lei Federal 11.346/2006, incumbe 

ao “poder público adotar as políticas e ações que se façam necessárias para promover e garantir 

a segurança alimentar e nutricional da população”. 

Assim, especialmente considerando o delicado momento de 

crise sanitária e econômica que enfrentamos nos dias atuais em virtude da pandemia de Covid-

19, que expôs e acentuou diversos problemas sociais, sob a nossa concepção, torna-se ainda 

mais impreterível que o Município de Dois Vizinhos de fato implemente políticas públicas 

tendentes a satisfazer a fome da camada mais vulnerável de nossa população. 

Por isso, cientes também de que esse Governo sempre 

envereda todos os esforços possíveis para atender todas as demandas da população que mais 

necessita de apoio, alicerçados nos ideais de fraternidade e de constante busca pelo bem-estar 

e plena qualidade de vida aos nossos munícipes, indicamos ao Poder Executivo Municipal a 

inclusão de proteínas animais e de seus derivados dentre os itens disponibilizados na cesta 

básica ofertada aos nossos munícipes que se encontram em situação de vulnerabilidade social 

no âmbito de nossos programas sociais de alimentação popular. 

                                             Plenário da Câmara de Vereadores de Dois Vizinhos/PR 

27 de maio de 2022.  

Vereadores proponentes: 

 

 

Juarez Alberton Carlos Mangini Francisco Peretto 

 

 

Emerson Dalpasqual 

 

 

Albino Lorenzett 

 

 

Adenilson Pelentir 

  

 

Deolino Benini Júnior 

 

 


