
MoÇÃo DE CotcnnrulaÇÃo N" 05/2022

CAMARA MUNICIPAL
sÁo GABRIEL DO OÊ§ÍE

Compromisso com o Cidadão

ÊSÍÁOO OE MÁTO GROSSO DO SUL

ENTRADA ÉMi'17 I 0812022

' "i " r'''t 'i' epós rRAMlrAçÃo REGIMENTAL, SEJA
. .ií,,r:Xo:l,j"l;r1li-i Íüa j:i'rii:.i .'r1 

ENCAMINHADA AO pROGRAMA CRIANçA FELIZ,

!-'r--l .-§--lç-tz ;s----'-r ii. , iii.ni,ro À AssocrAÇÃo RESTAURAR, A

':rra ir';!::;;:: r'iâ litriii;a-) ii) ir;.r i SEGUINTE MOçÃO DE CONGRAÍULAÇÃO:
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o vereador Fabio Miranda, da câmara Municipal de são Gabriel do oeste,

Estado-'tlê1Elãtõ.GÍi!-§i§-ô-do §ul, consigna admiração e reconhecimento ao Programa

Frr"ir" lnfância do SUAS - ôriança Feliz, executado através da Associação Restaurar,

coordenado pela proteção Social Bâsica da Politica da Assistência Social em São Gabriel

ãá O".t", desde o ano de 2018, ano em que o Programa, foi implantado no município.

o Programa Criança Feliz' acompanha 150 (cento e cinquenta) famílias, que

tem filhos de 0 J 06 anos áe idade. A equipe deste Programa e composto pela

ôoorJ"nrOora, Solange Fachini França, e 05 vísitadoras, que vão até as residências das

famílias inscritas no Programa, semanalmente, acompanhando essas familias e trazendo

demandas, quando encontradas, para a rede de atendimento'

Realizada uma vez ao ano, a semana do Bebê, sendo a principal estratégia

de mobilização social pela primeira inÍância mais bem sucedida do Brasil.

Nodia0Tdejunhode2022,acoordenadoradoProgramaCriançaFeliz
esteve em Brasília/DF, para uma explanação do que foi realizado na semana do bebê do

ano de 2021, durante a pandemia do covid 19, e que, em sáo Gabriel do oeste o

á.gr"ra é executado airavés do terceiro setor, foi um reconhecimento às práticas

apiiÉaoas em São Gabriel do oeste. Sendo o segundo ano a receber esta homenagem.

Este trabalho, a nível de Brasil, é reconhecido internacionalmente como o

mais atuante e presente nas famílias atendidas, tendo o maior numero de visitas

domiciliares do mundo.

O VEREADOR QUE ESTA SUBSCREVE REQUER QUE,

Assim, o Membro da Câmara Municipal' na qualidade de legítimo
presentar esta
Restaurar, a

cia Social.

Sala das Sessoes, 23 de agosto de2022.

representante da comunidade São Gabrielense sente-se honrado em a
homenagem como forma de valorizar e agradecer a Associação

Coordeúdora Solange, as visitadoras e a Secretaria Municipal de Assistên
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"Doe sanEUe, dôe órgãos, sâlve uma vidà."


