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INDICO ao  Excelentíssimo  Senhor  Secretário
de Estado de Trabalho e Assistência Social, com
cópia  ao  Excelentíssimo  Senhor  Secretário  -
Chefe da Casa Civil, a necessidade de equipar e
mobiliar o Centro de Referência da Assistência
Social – CRAS, no Município de Bom Jesus do
Araguaia – MT.

Com fulcro no Art. 160, II, do Regimento Interno desta Casa de Leis, após a manifestação favorável do
Soberano Plenário, solicito o envio deste expediente legislativo à autoridade supracitada, por meio do qual
aponto e INDICO decorrente do pleito formulado pelos veredores Ronaldo Rosa de Oliveira e Deni Moura
do Nascimento e da Secretaria de Promoção Social Maria Izabel de Meneses,  a necessidade de
viabilizar recursos para aquisição de equipamentos e mobiliário para equipar o Centro de Referência
da Assistência Social – CRAS, no Município de Bom Jesus do Araguaia – MT.

 

 

JUSTIFICATIVA

A presente proposição se dá em decorrência da solicitação formulada, pelo decorrente de pleito formulado
pelos vereadores Ronaldo Rosa de Oliveira e Deni Moura do Nascimento e da Secretaria de Promoção
Social Maria Izabel de Meneses, com o objetivo de viabilizar recursos para aquisição de equipamentos e
mobiliário para equipar o Centro de Referência da Assistência Social – CRAS, no Município de Bom Jesus
do Araguaia – MT.

Este Município possui um Centro de Referência da Assistência Social – CRAS, que foi construído com
recursos próprios e a gestão municipal tem se esforçado para melhorar a aparência e o aspecto do local,
para que os usuários possam ser bem atendidos e se sentirem em um ambiente aconchegante, uma vez que
os frequentadores do CRAS são pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade.
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A prefeitura contribuiu para a melhoria física do local, ocorre que para que essa estrutura seja devidamente
aproveitada, necessário se faz equipá-la, para que ocorra uma excelência nos atendimentos prestados.

O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) é uma ferramenta desenvolvida pelo governo
brasileiro com o intuito de tornar acessíveis serviços de proteção social, que vão de assistência financeira ao
planejamento familiar, os objetivos dos CRAS são explicitados nas ferramentas de comunicação
governamentais.
 

O principal serviço ofertado pelo CRAS é o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (Paif).
Dentre os objetivos desse serviço estão a prevenção da ruptura dos vínculos familiares e comunitários, a
promoção de ganhos sociais e materiais das famílias e o acesso a benefícios, programas de transferência de
renda e serviços sócioassistenciais. As ações são todas implementadas por meio de trabalho de assistência
social.

Além de ofertar serviços e ações de proteção básica, o CRAS possui a função de gestão territorial da rede
de assistência social básica, promovendo a organização e a articulação das unidades a ele referenciadas e o
gerenciamento dos processos nele envolvidos.

A importância dos CRAS para a manutenção das estruturas familiares em comunidades carentes é visível,
idosos, crianças, dependentes químicos e demais populações vulneráveis às condições socioeconômicas
desfavoráveis são rotineiramente amparados pelos CRAS, que oferece tratamento e assistência psicossocial,
e em alguns casos, encaminha esses indivíduos para cadastros para recebimento de bolsas-auxilio
condizente com as suas necessidades.

Desta forma, reforçamos a necessidade de se ter um CRAS devidamente equipado e aparelhado para que
possa cumprir com sua finalidade.

Em face do exposto e para que o objetivo pretendido possa ser alcançado, na forma aqui disposta,
cumpre-me levar a presente matéria legislativa ao conhecimento e à elevada apreciação de meus distintos
Pares, aos quais conclamo, nesta oportunidade, dispensarem a mesma o devido apoio para a sua regimental
acolhida e merecida aprovação.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 01 de Fevereiro de 2018

 

Guilherme Maluf
Deputado Estadual
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