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AUTORES: Vereadores Jairo Teixeira Esperidiao -- PSD. Rosilene Ferreira de Lima -- PSD.
Jose Igor Denisar -- PSD e Rhuan Araujo -- PP
ASSUNTO: Programa de transfer6ncia de renda com condicionalidades para as
familias carentes de nosso municipio.

Senhora Presidente.
Senhores Vereadores

Requeremos na forma regimentale depots de ouvido o Plenario, que seja enviado ao
Exmo. Prefeito Constitucionaldesse Municipio, Senhor Joie Idalino da Silva, solicitaQao no
sentido de criar Programa de Transfer6ncia de Renda com Condicionalidades para as
familias carentes de nosso municipio (auxilio financeiro).

JUSTIFICATIVA

Segundo o Atlas de Desenvolvimento Humana no Brasilo municipio de Dona Ings
(2013), possui l0.517 habitantes, desses 36,05% vivem em extrema pobreza (a extrema
pobreza sio pessoas que vivem com renda domiciliar per capita inferior a R$ 70,00 mensal)
Em 2010. a taxa de vulnerabilldade social chega a 72,85% da populagao vulnerdveis a
pobreza, atingindo uma taxa de pobreza de 54,57% da populagao

\. Em 2010, a taxa de desocupagao (ou sega, o percentual da populagao
economicamente ativa que estava desocupada) passou de 3,69% em 2000 para 5,00% em
2010. As pessoas ocupadas na faixa etiria de 18 ands ou mais, 55,75% trabalhavam no
setor agropecuario. 4,42% na indOstria extrativa, 0,87% na indOstria de transformagao,
6,67% no setter de construgao, 0,32% nos setores de utilidade pOblica, 8,00% no com6rcio e
22,54% no setter de servigos.

O Induce de Desenvolvimento Humana Municipal(IDHM) de Dona Ings 6 0,545, em
2010. O municipio esb situado na faixa de Desenvolvimento Humano Baixo (IDHM entry
0,5 e 0,599). Dona Ings ocupa a 5268' posigao. em 2010. em relaQao aos 5.565 municipios
do Brasil, sendo que 5267 (94,65%) municipios estio em situagao melhor e 298 (5,35%)
municipios estio em situagao igual ou pior. Em relagao aos 223 outros municipios de
Paraiba, Dona Ings ocupa a 203' posigao, sendo que 202 (90,58%) municipios estgo
em situagao melhor e 21 (9,42%) municipios est8o em situagao pier ou igual.

D+ante do exposto, pedimos a analyse de Vossas Senhorias e votagao deste plenario
legislative para apiu/agate deste requerimento para encaminharmos ao Chefe do Poder
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Executive para adotar as providencias cabiveis para execugao desta demanda da populagao
que vive em extrema pobreza em nosso municipio.

Plengrio Vereador Jose Fabiano da Costa Teixeira, 01 de abrilde 2019

Jairo Teixeira'Qsperidiao
VEREADOWPSD
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