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Requerimento de n 066/2021.
Autores: Ver. Leandro Henrique Cardoso da Rocha

de Oliveira

Assunto: Implantação do CRAS na Vila Soledade, visando atender as
comunidades da Região do Alto Moju, neste município.

Senhora Presidenta,

Senhores Vereadores.

Os Vereadores LEANDRO HENRIQUE CARDOSO DA ROCHA e PULO
EDUARDO COSTA DE OLIVEIRA, infra-assinados REQUEREM, na forma
regimental ouvido o Douto Plenário, e após a devida aprovação, pelos nobres

vereadores, que seja encaminhado expediente ao Executivo, mesmo empenhe

esforços visando a Implantação do CRAS na Vila Soledade visando atender
as comunidades da Região do Alto Moju, neste município.

Justificativa

As comunidades da região do Alto Moju, tem um alto índice de famílias em
situação de vulnerabilidade e risco social. Entendemos que o CRAS é a porta
de entrada para o acesso aos serviços de proteção social de famílias e indivíduos

que vivem em situação difícil causada pela pobreza, privação e/ou fragilização
de vínculos afetivos, de relacionamento familiar ou comunitário, e de
pertencimento social.

Sabendo que o Centro de Referência da Assistência Social - CRAS consiste no
atendimento e acompanhamento a grupos familiares e, ou indivíduos que se

encontram em situação de vulnerabilidade social, é que solicitamos a

implantação de um posto de atendimento do CRAS na Vila Soledade, visando
assim atender as Comunidades da região do Alto Moju, pois é um espaço de

grande importância, onde as pessoas têm suas necessidades e potencialidades

identificadas, e são encaminhadas para a rede de serviços sócio assistenciais,

como os serviços de educação, saúde, obtenção de documentos e outros",

explicou.

Pelas razões ora expostas, como representante do povo nesta Casa, solicito apoio
dos nobres colegas vereadores na aprovação dessa matéria.

Plenário Oscar Corrêa de Mi/randa Moju/ PA, 14 de abril de 2021.
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