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PROPOSIÇÃO Nº. 293/2022 

 
Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Senhoras Vereadoras, 
Senhores Vereadores, 
 

O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) é a porta de entrada da 

Assistência Social. É um local público, localizado prioritariamente em áreas de maior 

vulnerabilidade social, onde são oferecidos os serviços de Assistência Social, com o 

objetivo de fortalecer a convivência com a família e com a comunidade. 

O CRAS realiza atendimentos a famílias e indivíduos em situação grave 

desproteção, pessoas com deficiência, idosos, crianças retiradas do trabalho infantil, 

pessoas inseridas no Cadastro Único, beneficiários do Programa Bolsa Família e do 

Benefício de Prestação Continuada (BPC), entre outros. 

A partir do adequado conhecimento do território, o CRAS promove a organização e 

articulação das unidades da rede sócio assistencial e de outras políticas. Assim, 

possibilita o acesso da população aos serviços, benefícios e projetos de assistência 

social, se tornando uma referência para a população local e para os serviços setoriais. 

A localização do CRAS é fator determinante para que ele viabilize, de forma 

descentralizada, o acesso aos direitos sócio assistenciais. O CRAS deve ser instalado 

prioritariamente em locais de maior concentração de famílias em situação de 

vulnerabilidade, com concentração de famílias com renda per capita mensal de até ½ 

salário mínimo, com presença significativa de famílias e indivíduos beneficiários dos 

programas de transferências de renda.  

É por meio do CRAS que a proteção social da assistência social se territorializa e 

se aproxima da população, reconhecendo a existência das desigualdades sociais 

interurbanas e a importância da presença das políticas sociais para reduzir essas 

desigualdades. O CRAS oferta o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família 

(PAIF) e o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV). No CRAS, os 



 
PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE ABAETETUBA 

Av. D. Pedro II, 1415 - Tele/Fax: 3751-4435 

E-mail: camara_abaetetuba@hotmail.com 

Site: cmabaetetuba.pa.gov.br 

C.N.P.J.: 04.363.065/0001-52 Caixa Postal nº 6 – CEP: 68.440-000 

Abaetetuba – Pará 
cidadãos também são orientados sobre os benefícios assistenciais e podem ser inscritos 

no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. 

Tendo como foco a garantia do atendimento assistencial para os cidadãos 

abaetetubenses, é que este mandato busca por meio do diálogo com a população e 

diversos segmentos da sociedade, alcançar os objetivos. Desta forma, apresentamos que 

o bairro Castanhal tem mais de 2.500 moradores é cercado pela natureza, onde são 

encontradas diversidades de árvores como castanheira, árvores frutíferas e outras plantas 

que embelezam o lugar e no final do bairro encontramos o maravilhoso rio Abaete em que 

muitas famílias moram ás margens próximo aos igarapés, e necessitam se deslocar para 

a cidade em busca de atendimento médico, bancário, escolar e assistencial. 

Diante de inúmeras solicitações, feitas pelos moradores do bairro Castanhal, para a 

construção de um Centro de Referência de Assistência Social – CRAS - consideramos ser 

de grande importância para o atendimento social as famílias deste bairro, pois garantirá o 

processo de inclusão e garantia de acesso a direitos para a comunidade. 

Ante o exposto, na forma regimental, após deferimento do Plenário, que a Mesa 

Executiva da Câmara Municipal de Abaetetuba envie expediente a Excelentíssima 

Senhora Prefeita Municipal Francineti Maria Rodrigues Carvalho, solicitando a 

implantação de um Centro de Referência de Assistência Social – CRAS no Bairro 

Castanhal em Abaetetuba. Que da decisão seja dado conhecer a Comunidade, ao 

Conselho Municipal de Educação, ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais - STTR, Ao 

SINTEPP, Paróquia das Ilhas, Z-14 Colônia de Pescadores, MORIVA, Rádio Comunitária 

Guarany FM, Rádio Conceição e meios de comunicação em geral. 

Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba: “Mário Ferreira Fonseca”, 29 de 

agosto de 2022. 

 

Edileuza Viegas Muniz 

Vereadora - PT 


