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Câmara Municipal de São Caetano do Sul
Senhor Presidente

‘A população tem que reagir, porque num dia é o pobre
e no outro são todos’ Padre Júlio Lancelotti

Passado um ano desde o início da pandemia no
Brasil, vivemos agora a pior a fase de todo o ciclo da doença.
Recordes de morte dia após dia, o cenário é desanimador. Para além
do vírus, outro ponto que preocupa os brasileiros é a questão de como
colocar a comida na mesa, já que as classes governantes pouco ou
nada fazem para garantir renda para quem precisa. Tirando dessa
forma o direito de isolamento para que as pessoas não espalhem o
vírus.

Em São Caetano do Sul, mais de 28 mil famílias
foram beneficiadas pelo auxílio emergencial de 600 reais do governo
federal, mas que a partir de abril contemplará menos famílias e terá
um valor significativamente menor. Em nosso município ainda falta
qualquer projeto de renda emergencial complementar.
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A política pública de distribuição do Cartão
Merenda no valor de 90 reais, importante dizer que em um valor
insuficiente, ainda não foi colocado em prática em 2021 e, sem
qualquer reajuste no valor, não acompanhou a variação nos preços
dos produtos da cesta básica que tiverem um aumento muito
significativo desde 2020. Isso em uma cidade que tem orçamento para
fazer muito mais.

Infelizmente, medidas efetivas de combate ao
avanço do coronavírus atreladas com auxílios econômicos que
garantam a possibilidade real das pessoas ficarem em casa, não tem
sido a prioridade para o governo provisório a frente do Executivo.
Enquanto o poder público não apresenta uma
solução real para as pessoas passarem esse momento se resguardando
da crise sanitária e econômica, vale destacar o papel da sociedade
civil que tem se organizado para garantir o mínimo de dignidade para
as pessoas que mais precisam durante a pandemia.

Por isso, queremos parabenizar a Associação
Fundação Viva, organização de moradores do bairro Fundação que
cobra medidas sérias e eficazes para a questão das enchentes na
cidade, pela campanha de solidariedade ativa “Vizinho Amigo”, com
arrecadação de alimentos não perecíveis, produtos de higiene e
materiais de limpeza que são fundamentais neste momento de crise
que atinge as classes menos abastadas. A Fundação Viva trás um
exemplo de solidariedade ativa e de legítima representante dos
direitos da população do bairro Fundação.
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Ações como essas são de extrema importância no
combate à pandemia, pois garante a comida na mesa das famílias
enquanto o poder público pouco faz.

REQUEREMOS À MESA DIRETORA, nos termos
regimentais, que se digne fazer constar em Ata e nos Anais de nossos
trabalhos
legislativos,
VOTO
DE
CONGRATULAÇÕES
à
Associação Fundação Viva, pela campanha “Vizinho Amigo” de
arrecadação de alimentos, produtos de higiene materiais de limpeza,
para as famílias que precisam durante a crise sanitária da Pandemia de
Covid-19.
Plenário dos Autonomistas, 30 de março de 2021.

BRUNA CHAMAS BIONDI
(MULHERES POR + DIREITOS)
VEREADORA
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