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EXcELENTíSSIruO SENHOR PRESIDENTE DA cÂUene DE vEREADoRES

DE BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

Os vereadores que abaixo subscrevem, no uso de suas atribuiçÕes legats e

regimentais vêm =q;;t a V. Exa. que apos a deliberação g^l aprovação do

Plenário, seja encaminhada ao Exmo. Sr. Prefeito Municipat' 'IOAO BARBOSA

DE SOUZA SOBRINHO a seguinte indicação

'IMPLANTAR POÇO ARTESIANO NO

REGÉO DO RIO BRANCO, ZONA
BARREIRAS-B4".

POVOADO DO CANTO GRANDE,
RURAL DESTE MUNICíPIO DE

TIFICATIVA

icaçÕes dos moradores do reÍertdo povoado' vlmos

sofrem constantemente com a falta de água, devido a distância do rio e por não

dispor de água potável, medida que busca proporcionar uma melhor qualidade

de vida dos moradores, dessa forma, essa solicitação trata-se de um anseio

comunitário e um sonho das famílias em serem agraciados com essa obra'

pelo exposto, gostaria de solicitar ao Executivo Municipal o pronto atendimento

e também aos Nobres Pares a aprovação da presente, indicação
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,u; u iYltl0lCl



Cantara Jvlurtírryot fe Barreíras tsA
CNPJ: 16.256.893 /000 l-7 O

ExcELENTísstruo sENHoR PRESIDENTE DA cÂruene DE

VEREADORES DE BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

Os Vereadores abaixo-assinado, no uso de Suas atribuições legais e

regimentais, vêm requerer a V. Exa que, após deliberação e_aprovação do
Plenário, seja encaminhada ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, JOAO BARBOSA
DE SOUZA SOBRINHO a seguinte lndicação:

"GoNSTRUÇÃOflNSTALAçÃO DE UM CENTRO
ASSTSTÊNCIA SOCIAL (CRAS), NO POVOADO
RURAL DESTE MUNICIPIO DE BARREIRAS.BA."

DE REFERÊNCIA DE
Do cERRADÃo, zoNA

;::prov
Cia:....

L) )i. JUSTIFICATIVA

ndicações dos moradores dos povoados: Cerradão,

, Rio Limpo, Novo Horizonte, Cajuerana,

Cachoerinha, Placas, Mata do Puba, Ponta D'Água, Rio de Pedras, Campo Erê

e Assentamento Santa Rita, vimos solicitar a construção e instalação de um

centro de referência de assistência social (CRAS), unidade que vai ser de suma

importância para atender as demandas da população que vivem nos povoados

supracitados.
Medida que busca garantir mais comodidade e uma estrutura adequada para

atender as demandas da população local, que vêm crescendo, haja vista que o

CRAS consiste no atendimento e acompanhamento a grupos familiares e, ou

indivíduos que se encontram em situação de vulnerabilidade social, ou com

dificuldade de prover a proteção básica e a socializaçâo de seus membros,
buscando fortalecer a função protetiva das famílias, prevenindo a ruptura de

vínculos e promovendo o acesso e usufruto de direitos, articulado à rede de
proteção social local.
As principais atividades desenvolvidas são: inserção das famílias nos serviços
de assistência social local; busca ativa; promoção do acesso a benefÍcios e
programas de transferência de renda; realizaçâo do Cadastro Unico do Governo
Federale atualização do cadastro do Programa Bolsa Família; encaminhamento
da população local para as demais políticas públicas sociais; oficinas
socioeducativas e palestras; grupo de adolescentes e atendimento psicossocial.
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Pelo exposto, gostaríamos de solicitar ao Executivo Municipal o pronto

atendimento e também aos Nobres Pares a aprovação da presente, indicação.

Sala das Sessões, em 10 de agosto de 2021.
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