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Exmº. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Poconé-MT. 
 

O Vereador que a esta subscreve, nos termos do Regimento Interno da 
Casa, INDICA ao Exmº. Governador do Estado, Silval Barbosa, Roseli Fátima Meira 
Barbosa, Secretária de Estado de Trabalho, Emprego, Cidadania e Assistência Social, a 

possibilidade de destinar 02 veículos para a Prefeitura Municipal de Poconé, específicos 
para atender as atividades desenvolvidas pelos CRAS e CAPS na cidade de Poconé-MT. 

 

 Considerando que uma das atribuições do CRAS são de prestar serviços 
continuados de Proteção Social Básica de Assistência Social para famílias, seus membros 

e indivíduos em situação de vulnerabilidade social, tais como: acolhimento, 
acompanhamento em serviços sócios educativos e de convivência ou por ações sócias 
assistenciais, encaminhamentos para rede de proteção social existente no lugar onde 

vivem e para os demais serviços das outras políticas sociais, orientação e apoio na 
garantia dos seus direitos de cidadania e de convivência familiar e comunitária, 

entendemos ser imprescindível o Poder Público atender o CRAS e o CAPS com destinação 
de veículos para amenizar a situação vivida pelos profissionais do CRAS e CAPS no 
atendimento de sua clientela.  

 
 
Sala das Sessões “Josefa Gonçalves”, em 05 de julho de 2013. 

 
 

 
Vereador Márcio Fernandes “Marcinho”, do PMDB 

 

 


