
-:,- .. 	 - 	 -- 

PODER LEGISLATIVO 
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 

Caçapava do Sul - RS - Capital Farroupilha 

- Pedido de Informação: No  015—  12020. 
Autor: Comissão de Educação, Saúde, Ação Social, Bem-Estar Animal e Meio 
Ambiente. 

"Solicito informações ao Chefe do Poder Executivo"  

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

Os Vereadores abaixo firmados, membros efetivos desta Colenda Casa 
das Leis, após ouvido o Plenário, vem solicitar ao Chefe do Poder Executivo o seguinte 
Pedido de Informação: 

De acordo com a a NOB-RH/ SUAS 2011 na resolução 01 de 25 de 
Janeiro de 2007. 

O número de profissionais, servidores efetivos de acordo com o porte do 
município é de "3 técnicos de nível superior" sendo, 2 profissionais assistentes sociais e 1 
preferencialmente psicólogo e 3 técnicos de nível ,nédio. 

Cientes destas informações sobre o funcionamento do CRAS; 

Quais são estes profissionais e onde estão locados? 

Relatório das atividades dos últimos seis meses nos 2 CRAS, 
constando as seguintes descrições das atividades realizadas e o número de família 
atendidas em cada unia das unidades. 

Número de atendimento individuais, prestado em cada unidade. 

Número de visitas domiciliadas, frita por cada unidade. 

Número de Cadastro Único realizado caso tenha entrevistador para 
cadastrar na unidade. 

Quantos cadastros foram realizados em cada unidade nos últimos 6 
meses. 
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Quais as atividades existentes nos grupos de convivência em cada 
unidóde nos ti/tEmos 6 meses e quantas famílias participam deforma continua de cada 
atividade em grupo, 

Cópia da documentação de implantação das unidades dó tRÁS bairro 
Sul e Bairro forca realizada junto ao Ministério do Desenvolvimento SociaL 

Relatório das despesas de cada unia das unidades. 

Quanto é o recurso federal recebido para funcionamento de cada um 
40s2 tRÁS, eno que égasto. 

Despesas de cada uma das unidades nos últimos 6 meses 

Saia de Sessões General João Manoel de Lima e Silva, Caçapava do Sul, 19 de 
Maio de 2020. 

tonilssão de Educação, Saúde, Ação Social, Bem-Estar Animal e MeioAmbient& 

Rica o PRosso-PP 	Márcia e 	 B

à~`V  o_~ 

	

ePT Ala Vargas-MDB 

Rua Barão de Caçapava, 621 - CEP 96.570-000 - Caçapava do Sul - RS 
Internet: www.camaracacapava.rs.gov.br  Email: contatocacapava.rs.Qov.br 

Fone: (55) 3281-2044 12428 


