Cris do Barreto cobra entrega
de cestas básicas a alunos da
rede
A vereadora Cristiane Araújo Pedro (PSD), a Profª Cris do
Barreto, cobrou da Prefeitura de Arujá e, especialmente da
Secretaria de Educação, a entrega de cestas básicas para os
alunos da rede pública municipal. A parlamentar falou sobre o
assunto durante a Sessão Ordinária de 4/5.

“Fiz
pedido a Secretaria de Educação para que fizesse essa entrega.
Os alunos estão
em casa e muitos pais estão desempregados, em férias coletivas
ou foram dispensados.
Quem nunca fez uso da assistência social hoje está precisando.
Não podemos
fazer distinção”, disse a vereadora.

Cris do Barreto é professora da rede e, desde a suspensão das
aulas, solicitou ao Poder Executivo a destinação de gêneros
alimentícios adquiridos para a merenda escolar às crianças.
“Com isso, tiramos essas famílias da fila do Fundo Social e da
Assistência. Criança em casa é mais gasto e quem tem fome, tem
pressa. Não dá para ficar esperando 15, 20 ou 30 dias para
conseguir uma cesta”, criticou.

Ela
não acredita que haja perspectiva de retorno das aulas a curto
prazo, diante da
grave situação da COVID-19, e indignada pediu à gestora da

pasta da Educação
Priscila Sidorco mais atenção às crianças. “Não estamos tendo
gastos com água,
luz e telefone. Quero saber o que a secretária fará para
cuidar de nossos
alunos”, indagou.

A proposta de distribuição de cestas aos alunos consta da
indicação nº 4658/2020, elaborada pela vereadora, que também
incluiu uma série de outras medidas de prevenção,
monitoramento, acompanhamento e cuidados em tempos de
pandemia.

Publicidade

Cris do Barreto (PSD) também exigiu providências do Poder
Executivo em relação à destinação da verba de publicidade e
propaganda para ações de combate à COVID-19. A sugestão foi
feita por meio da Indicação nº 4692/2020.
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