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\4° ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Janete Ross
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CAMARA MUNICIPAL DE 
VEREADORES DE CARAZINHO Vereadora • PSB

Carazinho, 20 de agosto de 2019

Ofício resposta referente ao PLL 069/19

Cumprimentando-o cordialmente dirijo-me com a finalidade de esclarecê-lo referente 
o Projeto que “Cria o Programa Banco de Alimentos”,nos mercados e empresas de 
Carazinho.

O Projeto tem como objetivo, sensibilizar e legitimar esta ação, que para os 
proprietários não terá custo algum. O único dever que eles terão é de escolher um local 
para que as doações sejam depositadas e, após distribuí-las.

Criei este projeto no intuito de diminuir o número de pessoas que chegam 
diariamente até está Casa Legislativa, para pedir alimento, sendo que a maioria das 
pessoas realmente não tem condição alguma de se manter. Conhecendo o trabalho da 
Assistência Social de Carazinho, sei a quantidade de pessoas que buscam auxílio, junto 
aos CRAS e CREAS , o que toma impossível atender toda esta demanda.

Como legisladora eu poderia, obriga-los á implantar o Banco de Alimentos, mas por 
que vou obrigá-los sendo que posso sensibilizá-los deste ato de solidariedade, através 
deste projeto de lei que vai criar o Banco de Alimentos no Município de Carazinho.
E nosso dever legislar, e auxiliar criando estratégias que venham atender a comunidade 
que nos elegeu.

Vale ressaltar que este PLL já recebeu parecer favorável do IGAM e também do 
departamento JURÍDICO desta casa. Na oportunidade cabe lembrar que outros projetos, 
que criavam bancos receberam parecer favorável desta comissão.

Solicito o apoio dos edis, para que possa, ser elaborado um parecer favorável, para 
o PLL 069/19.

Certa que serei atendida, retiro meus votos de estima e consideração.

Atenciosamente;

Vereadora
Á Sua Excelência Senhor 
Luis Fernando Costa 
Presidente da CIDC 
Carazinho/RS
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