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3641/2021Senhor Presidente

Com os nossos cordials cumprimentos, pelo presente, em 

atengao ao Requerimento n° 399/2021, de autoria do Nobre Vereador Diogo 

Carvalho Utsunomya, e demais pares, encaminhamos as informagoes prestadas 

pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

MEMORANDO SMDS n° 1.916/2021, copia anexa.

por meio de seu

Sendo o que tinhamos a informar, aproveitamos o ensejo para 
externar nossos protestos de estima e consideragao.

Atenciosamente

DANILO BARBOSA MACHADO

ito MunicipalPn

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

Prapa Jose Rodrigues do Nascimento, n° 30 - Bairro Agua Fria - Distrito Sede - Cajamar/SP - CEP 07752-060
PABX: 011 4446-7699
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MEMORANDO SMDS n o 1.916/2021

v

Cajamar/SP, 10 de dezembro de 2021.

^.R^RIATcErLEGIS “™AVERNO ' GiB,NETE D° PREFEIT°
A/c lima. Dra. Luciana Marla Coelho de Jesus Stella

Assunto: Resposta ao Memorando n° 3.072/2021 - DTL/SMG
Referente: Requerimento n° 399/2021 - 17a Sessao Camara Municipal de Cajamar.

lima. Sra.

Em relagao ao Requerimento do Nobre Vereador, temos
a informar o que

segue:

Inicialmente, 

de Assistencia Social,
cumpre ressaltar que em observancia aos principios da Politica

em especial o da Universalidade, todos os estrangeiros tern
direito a protegao socioassistencial, prestada a quern dela necessitar, com respeito a 

sem discriminagao de qualquer especie ou comprovagaodignidade e a autonomia

vexatoria da sua condigao.

Neste sentido, o estrangeiro tern direito a oferta das provisoes 

completude, por meio de conjunto articulado de 

beneficios socioassistenciais

em sua

servigos, programas, projetos e 

excetuado o Beneficio de Prestagao Continuada que e 
previsto apenas para brasileiros natos ou naturalizados, conforme estabelece 

n°. 6.214/2007.
o Decreto

Alem disso, no Brasil, e sabido no ambito de sua Politica Migratoria (Lei n° 

13.445/2017), que ao estrangeiro e garantido o livre exercicio de 

liberdades civis
seus direitos e

socials, culturais e economicas, sendo vedadas quaisquer formas de
discriminagao.

Assim, informamos 

cadastramento e concessao de beneficios
que no Municipio de Cajamar nao existe obice ao

para estrangeiros, que sao publico das 
politicas socials da mesma forma que os nacionais, desde que atendidos os aspectos 

de vulnerabilidade social. . ,

^felLad m (g)c tijamar.sp.oov.br
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Secretaria MunicipaC de (DesenvoCvimento SociaC

Da mesma forma sem adentrar a esfera tecnica das demais areas, e
ao publico estrangeiro nas redes de Educagao,possivel observar tambem atendimento

Saude, entre outras.

Por fim, no que se refere 

lingua e cultura, submeteremos 

setores, para que seja analisada 

levantamento, inclusive, de outras nacionalidades.

a uma agao voltada ao conhecimento sobre 

a situagao a posterior analise tecnica de

a necessidade de

nossa
nossos

sua viabilidade, considerando

No mais, aproveitamos o ensejo para externar votes de elevada estima e
distinta consideragao.

Cordialmente

Niedson SMj 
Secretario

FiTho
de Desenvolvimento Social

2921
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GABINETE DO VEREADOR DIOGO UTSUNOMIYA
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APRQVADO enY<Jfecus^o

Senhor Presidente • vi>
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SauloAnrf
Senhores Vereadores '<)l

em
epon Rmigupi.

. ______ ------------------------
. ... Ke?ue!ro (iJentro das normas regimentals desta Casa de Leis/e apos 

deliberagao do plenano para que o Exmo. Prefeito Danilo Barbosa Machado
dTspSp C?m at Se^retaria competente, informe se ha possibifidtade de 
esenvolver algum tipo de politica publica para poder atender os bailornos.

JUSTIFICATIVA

Justifico o presente Requerimento, tendo 
naitianos fazem parte da em vista que hoje esses 

nossa sociedade, utilizam nossa saude, nossas 
escolas, compram em nosso comercio, nos beneficiam com sua mao de obra

? °Ut-S C0lsas' P°rem fa'ta urn comprometimento melhor por parte do 
poder Publico, pois eles tem, por diversas vezes dificuldade de se comunicar
oossa St0llC't0P^e se estude uma politica publica para que se
p a dar a esses haitianos todo urn conhecimento sobre nossa lingua

?airP,Tr„v!7o“o5otem uma inoiusao <ii9"a <te pe~a‘9”
e nossa

Certo de que a solicitapao sera atendida, fique 
estima e consideragao. com meus votos de

__ Plenario Ver- Waldomiro dos Santos, 05 de Novembro de 2021. 

\Tarejsio Moreira de Carvalho 
Vereador

/'

a r >\
DIOGO DE CARVALHO UTSUNOMIYA 

Vereador

CAMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR
Flavlo Alye^ibeiro 

Vereador
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