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INDICAC,ÃO N° 079/2020 

EMENTA: Indica à Senhora Prefeita Municipal 

que disponibilize, em caráter de urgência, mais 

linhas telefônicas e servidores municipais, na 

sede do CRAS, para atender ao crescente 

número de ligações advindas dos trabalhadores 

autônomos de nossa Cidade, que encontram-se 

sem renda no momento e buscam o auxílio junto 

ao Poder Público Municipal que se comprometeu 

a fornecer cestas básicas de alimentos. 

AUTOR: Vereador Rogério Paschoal da Silva 

A Prefeitura Municipal, como forma de auxiliar os nossos trabalhadores 

informais, autônomos e suas famílias, que estão passando por necessidades em 

razão do fechamento de todo o comércio em nossa Cidade e municípios 

vizinhos, se comprometeu a fornecer cestas básicas de alimentos. 

Em entrevista que foi ao ar na data de hoje, 31 de março de 2020, no 

Jornal da Rádio Pop FM, a Secretária Municipal de Assistente Social da 

Prefeitura Municipal, Senhora Rozelaine de Sá Messias, ao divulgar essa 

informação anunciou que o Município de Potim conta com recursos financeiros 

advindos do Governo do Estado específicos para essa finalidade e ainda que a 

Prefeitura têm disponibilidade financeira para atender essas necessidades. 

Após a divulgação dessas informações, o CRAS de nossa Cidade, 

responsável por esse atendimento social, passou a receber inúmeras ligações 

telefõnicas dos munícipes interessados, para a realização de um cadastro das 

pessoas que necessitam desse auxílio. 

Segundo informações que chegaram ao meu conhecimento, o telefone 

disponibilizado para essa finalidade não está sendo suficiente dada a grande 

procura pelas cestas básicas, sendo que já existem quase uma centena de 

pessoas aguardando retorno para contato. 
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Ante o exposto, INDICO à Senhora Prefeita Municipal que disponibilize, 
em caráter de urgência, mais linhas telefônicas e servidores municipais, na sede 
do CRAS, para atender ao crescente número de ligações advindas dos 
trabalhadores autônomos de nossa Cidade, que encontram-se sem renda no 
momento e buscam o auxílio junto ao Poder Público Municipal que se 
comprometeu a fornecer cestas básicas de alimentos. 

Plenário "Luiz Gonzaga Thomaz" 

Potim, 31 de março de 2020. 

ROGÉRIÕ`~ ÕAL DA SILVA 
Vereador - PC do B 
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