CÂMARA MUNICIPAL DE FUNDÃO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
INDICAÇÃO CMF N.° 353/2021
“Indica ao Poder Executivo a necessidade de realização de
mutirão nos finais de semana para atualização do Cadastro Único
para programa sociais (CADÚNICO).”
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FUNDÃO - ESTADO DO ESPIRÍTO
SANTO.

O Vereador infra-assinado, no uso regular de suas atribuições legais e regimentais, vem à presença de
V. Exa. INDICAR ao Chefe do Executivo Exmº Sr. Gilmar de Souza Borges, depois de ciente o Plenário
desta Egrégia Casa de Leis, A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE MUTIRÃO NOS FINAIS DE SEMANA
PARA ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMA SOCIAIS (CADÚNICO).
Sabe-se que, com o advento do Auxílio Brasil – novo programa social do Governo (Medida Provisória
nº 1061/21), o Cadastro Único será a principal ferramenta para incluir famílias de baixa renda em programas
sociais.
Sabe-se também que apesar de ser pré-requisito para o novo programa social, a inscrição no CadÚnico não
representa garantia de que a família passará a receber o Auxílio Brasil, e sim, que a família está inclusa em uma
lista de reserva do programa, que será ampliado à medida que o Governo tenha recursos no Orçamento.
Assim, diante da importância de realização do cadastro, seu acesso deve ser facilitado ao máximo, para que a
população que de fato precisa possa ter oportunidade de fazê-lo, ou atualizá-lo.
Desta forma, apresento ao Poder Executivo esta indicação, para que a Secretaria de Assistência Social se
mobilize para a realização de mutirões, se possível nos finais de semana, para facilitar o acesso de todos
aqueles que necessitam da inserção e/ou permanência em programas sociais do Governo.
Diante do exposto, peço a atenção por parte desta Administração para análise da demanda ora apresentada.
Palácio Legislativo Henrique Broseghini, em 29 de novembro de 2021.
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