
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR
ESTADO DE SAG PAULO

OFICIO N° 778/2022 - PMC/SMG

Cajamar/SP, 29 de junho de 2022.

Referente: Requerimento n° 130/2022
8a Sessao

CAMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR

USUARIO
dina

DATA/HORA 
01/07/2022 10:53:11

PROTOCOLO 
1783/2022Senhor Presidente,

Com os nossos cordiais cumprimentos, pelo presente, em 

atenpao ao Requerimento n° 130/2022, de autoria do Nobre Vereador Alexandro 

Dias Martins, subscrito pelos demais pares, encaminhamos as informapoes 

prestadas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, por meio de seu

MEMORANDO SMDS n° 1.147/2022. copia anexa.

Sendo o que tinhamos para o momento, aproveitamos o ensejo 
para externar nossos protestos de estima e considerapao.

Atenciosamente

MACHADODANILO
Prefeito/Mumcipal

Excelentissimo Senhor
SAULO ANDERSON RODRIGUES
Presidente da Camara do Municipio de
CAJAMAR - SP/

Pra?a Jose Rodrigues do Nascimento, n° 30 - Bairro Agua Fria - Distrito Sede - Cajamar/SP - CEP 07752-060
PABX: 011 4446-7699
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Secretaria MunicipaCde (DesenvoCvimento SociaC

MEMORANDO SMPS n.° 1.147/2022
Cajamar/SP, 28 de junho de 2022.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO / GABINETE DO PREFEITO
DIRETORIA TEiCNICA LEGISLATIVA
A/c lima. Dra. Luciana Maria Coelho de Jesus Stella

Resposta ao Memorando n°. 1.124/2022 - DTL/SMG.Assunto:
Referente: Requerimento n°. 130/2022 - 8a SessSo - Camara Municipal de Cajamar.

lima. Sra.

Considerando o Requerimento do Nobre Vereador, temos a informar o

que segue:

Inicialmente, cumpre frisar que o Municipio, atraves dos servigos 

ofertados pelo CREAS - Centro de Referencia Especializado de Assist£ncia Social, 
realiza diariamente atendimentos a pessoas em situagSo de rua, possuindo controle e 

dados atualizados sobre nomes, locals em que se encontram e quantidades.

Ademais, necess£rio ressaltar que o Programa Acolhe Cajamar faz parte 

do planejamento oficial anual da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, a 

funcionar no periodo de inverno, cuja edig^o de 2022 inclusive j& iniciou.

Dessa forma, apresentamos a seguir, as principals informagdes sobre o 

funcionamento do Programa:

Objetivos:

I - Garantir acolhimento, higienizag§o, alimentagao (cafe da manha, almogo, lanche da 

tarde, jantar e lanche da noite) e pernoite para pessoas em situagao de rua, durante o 

periodo de inverno; a

social.adm'aicaiamar.sp.gov.br



Prefeitura do Municipio de Cajamar
Secretaria MunicipaCde <Desenvofomento SociaC

II - Realizar acompanhamento socioassistencial e atividades voltadas a reaproximagio 

com a famllia e a ressocializagao do usu£rio do Servigo, inclusive com sua insergao no 

mundo do trabalho.

ill - Proporcionar n3o apenas urn espago de acolhimento, mas um ambiente com novas 

oportunidades para a mudanga de vida da pessoa, possibilitando a salda das ruas e a 

transformagSo de sua realidade.

Profissionais que compoe o Acolhe Cajamar:

Assistentes sociais, psicblogos, educadores sociais, cuidadores, oficineiro, auxilcar 
administrativo, advogado, cozinheira e auxiliar de servigos gerais.

Apoio da rede de servigos:

0 Programa Acolhe Cajamar, coordenado pela Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Social conta com o apoio das seguintes areas: Saude, Seguranga 

(Guarda Municipal e Defesa Civil), Fundo Social de Solidariedade, Esportes e 

Desenvolvimento Economico.

Neste periodo, os acolhidos receberio todo o aparato da Prefeitura, contando com a 

retirada de documentos pessoais, palestras, atividades socioeducativas, atendimentos 

de saude, dentre outros.

Formas de acesso:

0 acesso ao acolhimento 6 realizado atrav^s da equipe do CREAS - Centro de 

Referenda de Assistdncia Social, por meio de atendimento presencial (demands 

espontSnea) ou abordagem social (busca ativa).

social.admwcaiamar.sp.gov.l
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A populate podera entrar em contato, para informar sobre pessoas em situagao de 

rua, atrav6s do seguinte contato telefonico:

CREAS - 4408-7035.

No mais, aproveitamos o ensejo para externar votos de elevada estima e

distinta consideragao.

Cordialmente,

Nieqsi de Souza Filho 
Secretario Municipal de Desenvolvimento Social

social.admffi.caiamar.sp.gov.br
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Senhores Vereadores e Vereadora,
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dos moradores em

p,en,rpUa^qduentr0odExmncTrefeito Daniio Barbosa 

competente, responda aos seguintes questionamentos

SitUf O Executive'tem dados atualizados sobre a guantidada de pessoas nessa situagao

2 com alhegaJa d^periodos fries, esta no planejamente do Executive a repeti?ae

' do Programa Acolher, que fernece abrig° 1 trabalho, de mode
3. A 16m disso, o Executive possu, algum ^ de rua uma nova

petpe^dt1daP pdnc^Xente no que tange a meradia, emprego e cembate a

dependencia qulmica?

acerca

JUSTIFICATIVA

Justif.ee e presente requerimento c°nside-f ° ^^^KstL's^TqlaTdaTe

“Ta„To=i.r.r;,rpS.,ssn; ;^irrr,rr=f irss »^>po.„o
artigo 1°, inciso III de nossa Constituigao Federal.

na

Plen£rio Ver. Waldomiro dos Santos, 05 de maio de 2.022.

- /k>
Alex^iWO'
Le/M a rti n ^ Ve read o r 

MDB - Movimento Democratico Brasileiro

s MartinsFlaVi^ A|ves Ribeiro 
Vferbador

Vereadora
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