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REQUERIMENTO Nº 277/16 

 
Requeremos, nos termos do Artigo 57 do Regimento Interno da Câmara a instauração de 
Comissão Especial de Inquérito – CEI, para apurar possíveis irregularidades na aquisição, 
seleção e distribuição de produtos adquiridos através do PAA -  Programa de Aquisição de 
Alimentos, para distribuição às comunidades de baixa renda do município de Itapeva. 
  

JUSTIFICATIVA 
 

Ocorre que conforme pronunciamento feito na Tribuna do Povo na 23ª Sessão Ordinária, 
realizada no dia 28 de abril de 2016, pela Sr ª. Ivete Teixeira de Oliveira Camargo, que 
inscreveu-se para  tratar sobre as formas de distribuição das cestas de verduras do Programa 
do Governo Federal, a mesma teceu comentários e pediu providências ao Poder Legislativo, 
para apurar eventuais irregularidades no tocante a aquisição e distribuição dos produtos 
adquiridos através do PAA - Programa de Aquisição de Alimentos, onde segundo ela, esses 
produtos estão sendo distribuídos à comunidade, através de algumas igrejas, inclusive onde 
a mesma é frequentadora, e que ajuda, juntamente com mais cinco pessoas a distribuir estes 
alimentos semanalmente a seus membros e à comunidade.   

Informa que nos últimos dias foi abordada pelo servidor Adriel Ferreira Gomes da Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Social que lhe indagou sobre sua condição partidária, e que a 
mesma teria que se desvincular do seu partido PSD e filiar-se ao partido PMDB, pois o 
programa era do vereador Jé do PMDB e, que se ela assim concordasse, ela teria inúmeras 
vantagens, inclusive financeira e estrutural para a igreja e ela continuaria recebendo e 
distribuindo esses produtos aos seus membros da igreja e da comunidade, e que com isso 
não teriam prejuízos com a continuidade do Programa e que a mesma não seria prejudicada. 

Pelo exposto é que apresentamos o requerimento de instauração de uma CEI para 
efetivamente apurar os acontecimentos narrados pela Srª Ivete, bem como outras eventuais 
irregularidades que possam ter ocorrido com relação ao uso deste Programa para fins 
eleitoreiros. 

Palácio Vereador Euclides Modenezi, 29 de abril de 2017. 
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