
lNDICAÇÃO N°   5`5     /2020.
Senhor Presidente, Senhora e Senhores Vereadores.
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A Câmara Munüpai de Santarém, através do vereador infra-assinado, fazendo uso áãà`'é6áê;tffi&àíí+'à:' que ihe
são conféridas pelo Regimento lntemo, no an. 59 (Art. 59 - lndicação é a proposição em que são sugeridas ao
chefe do Executivo, medidas, providências ou planos de inteiiesse público, que não caibam em projetos de
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manffestação abaixo especificada:

lNDICA  AO  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  SANTARÉM,   PARA  QUE.  ANALISE  A  POSSIBILIDADE  LEGAL  DE

DOACÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA PESSOAS AFETADAS COM A CRISE DO COVID -19.

JUSTIFICATIVA

A indicação tem como objetivo sugerir ao gestor municipal de Santarém, que analst através de sua equipe juridica, a

possibilídade legal de doação de cestas básicas para pessoas afetadas com a crise do Covk] -19, visando atender a
necessk]ade das pessoas que passam por dffbuwades. A bgblação elebral veda expressamente a doação de cestas
bàsicas em  ano eleftoral,  devido  esta  ação  caracterizar compra de  votos.  Entretanto,  o  ano  de  2020  é  dfférente,  é  um
momento de crise, que e)dge ações atípicas. Em Santarém, o prefeito decretou cala"ade pública por oonta da pandemb do
coronavirus.  0  Decreto fói  reconhecido  pela Alessembleia  Legislati\/a do  Pará -Alepa,  ahavés do  Decneto  n°  137/2020.
Diante desta sibiação, é posswel que possa fazer a doação de cestas básicas para não deixar as pessoas passarem fóme. É

preciso um pemissiw eleitoral por parie do  Mhistério Públti paia que a ação possa ser desenvoMda pelas prefieituras,
segundo o proféssor de direito eleitoral e advogado, Hélb Ramos. A ti n° 9.504Í97, m ari. 41A ppevê que, no ano em que
se realizar eleição, fica proibida a distribuição gratufta de bens, valoTes ou benefícios por parte da administiação
pública, exceb r]as casos de cabmjdade DúbAica, de estado de emergência ou de programas sociais autorizados em
ti e já em execução orçamentária no exercício anterior, casos em que o Ministério Público podená acompanhar a
execução financeira e administrativa. 0 que nos parece que é o caso do atual periodo de incidência da Co\rid-19".
Segundo matéria vehcubda no Gazeta Digffl de Cuiabá, no día Os de abril de 2020, diversas cwades de Mato Grosso estão
fàzendo distribuição de  cestas  básicas.  A  pandemÉ da  Co\rid-19  paralisou  cdades e féz a  renda da  população dimhuir
drasticamente, o que dfficma na hora de oolocar comida na mesa.  Em razão da crise provocada pelo CoW -19,  vàrias
familÉs fóram afétas economicamente. Ceriamente muitas famílés bram beneficiadas com o auxílb emepgencial do Govemo
Federal, porém ainda há muitas pessoas passando necessidade, principalmente de alimentos, e as categorias mais afétadas
em_SçTnkTTém, sào.. os músic®, pesscRs que dabalham com eventix (eso`Laira de som e palco, Iuz) vendedores que
ÚabaMam em `m/É dós eimíos e imdedores ambu/antes. A demanda advém do  anseb das categorias citadas
anteriormente, e as mesmas deposnam sua esperança no sentido de obter da administração municipal, uma solução

para sua necessídade. Pela rek3vância da demanda, o pariamentar que a este subscreve, sugere ao Poder Executivo
Munüpal,  que estude/analst,  através do seu  departamento juridico,  a possibilidade de doação de cestas básicas
para atender aos anseios das categorias supracitadas.

Sala das sessões, Plenário "Vereador Benedito Magalhães" em             de maio de 2020.
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