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INDICAÇÃO Nº   032/22 

 

           Indico ao Excelentíssimo Senhor Marcelo Simão, Prefeito 

Municipal de Santa Rita do Passa Quatro, para que avalie junto aos 

departamentos competentes a possibilidade de adequação dos itens 

da cesta básica oferecida mensalmente para os trabalhadores do 

Programa Auxílio ao Desempregado (Lei Municipal nº 3.619/21). 

De acordo com o apurado junto à Assistência Social do nosso 

Município, a atual cesta básica conta com 11 itens: arroz, feijão, 

açúcar, sal, óleo, farinha de trigo, sardinha, bolacha de maisena, carne 

seca, macarrão, extrato de tomate. 

Nossa sugestão é para que a composição da cesta seja atualizada 

contendo 23 itens de mercearia e limpeza, juntamente com cesta de 

legumes, frutas e verduras.  

JUSTIFICATIVA: 
                         A medida proposta se faz necessária considerando que nossa população reivindica a presente benfeitoria que irá oferecer maior segurança para todos. 

Considerada a alternativa ideal para quem deseja economizar, e 

ajudar famílias carentes ou colaboradores, a cesta básica conquistou 

um lugar de destaque na mesa de diversos brasileiros. 

Devido à sua importância, saber como montar uma cesta básica 

se tornou fundamental para obter os produtos necessários e 

adequados para a alimentação. 

Por essa razão, se a intenção é ajudar ou economizar, não basta 

escolher qualquer tipo de alimento na prateleira de um 
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supermercado: é preciso ter atenção aos itens da cesta básica, 

escolhendo com qualidade. 

De acordo com pesquisa realizada por nosso mandato 

legislativo, os itens sugeridos para a cesta básica na presente 

indicação são considerados essenciais para uma alimentação de 

qualidade para todas as pessoas, independente de classes sociais. 

Com essa sugestão, asseguramos que nossos trabalhadores 

tenham uma alimentação balanceada no café da manhã, almoço e 

jantar, com direito a sobremesa, e demais refeições. 

  

           Sala das Sessões Prof. José Gonso, 31 de março de 2022. 
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