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REQUERIMENTO Nº 153/2019

ASSUNTO: SOLICITA INFORMAÇÕES 

REQUERIMENTO: PAULO X. JESUS 

REQUERIDO: Executivo Municipal

Pelo  presente  e  na  forma  regimental  REQUEIRO,
ouvido  o  D.  Plenário,  seja  Oficiado  o  Exmo.  Sr.  Prefeito
Municipal, no sentido de  Fornecer a esta AUGUSTA CASA DE LEIS
informações  referente  ao  Departamento  de  Assistência  e
Desenvolvimento  Social  sobre  o  funcionamento  dos  CRAS  e  do
Programa “PAIF”

1. Qual a função do CRAS e qual o serviço desenvolvido?

2. As  visitas  realizadas  as  famílias  de  baixa  renda  que
requerem  algum  beneficio  da  Prefeitura  estão  ocorrendo
normalmente?

3. Existe  alguma  verba  do  Ministério  do  Desenvolvimento
Social  destinada  ao  programa  Serviço  de  Proteção  e
Atendimento  Integral  à  Família  –  PAIF,  Rubinéia  recebe
essa verba?

4. Qual o valor e qual a destinação esta sendo dada a esta
verba?

5. Quantas famílias ou pessoas foram beneficiadas pelo PAIF
no ano de 2018 e quantas estão sendo atendidas no momento
pelo programa?

6. O  município de  Rubinéia faz  a doação  de passagem  para
pessoas  em  situação  de  vulnerabilidade  social  que
necessitam retornar para seu município de origem?

7.  Existe  verba  vinda  do  governo  federal  ou  estadual
destinada a este serviço? Qual o valor?

Justificativa: Este  vereador  foi  procurado  por
diversos  populares  que  questionam  sobre  alguns  serviços  que
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eram realizados através dos CRAS através do programa Serviço de
Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF.

O município de Rubinéia por varias gestões tem
priorizado  a  questão  social,  o  que  tem  feito  com  que  o
município tenha uma serie de programas e serviços que auxiliam
muito as famílias de baixa renda e as famílias em situação de
vulnerabilidade social. No entanto ocorre que nos últimos meses
parte desses serviços tem sido prejudicada.

Sala das Sessões José Luiz Correia 
12 de agosto de 2019.

Paulo X. de Jesus
Vereador PROS


