
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR
ESTADO DE SAG PAULO

OFICIO N° 927/2021 - PMC/SMG

Cajamar/SP, 19 de julho de 2021.

Referente: Requerimento n° 213/2021
9aSessao

CAMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR

PROTOCOLO
2071/2021

DATA/HORA 
21/07/2021 10:30:55

USUARIO
marthaSenhor Presidente,

Com os nossos cordials cumprimentos, pelo presente, em 

atengao ao Requerimento n° 213/2021, de autoria do Nobre Vereador Flavio Alves 

Ribeiro, encaminhamos as informagoes prestadas pela Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Social, por meio de seu MEMORANDO SMDS n° 787/2021, copias 

anexas.

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

Atenciosamente,

DANILO BARI
Prefeito Municipal

HADO

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



Prefeitura do Municipio de Cajamar
Secretaria MunicipaCde (DesenvoCvimento SociaC

MEMORANDO SMDS n.° 787/2021
Cajamar/SP, 15 de julho de 2021.

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

Resposta ao Memorando n° 1.526/2021 - DTL/SMG 
Referente: Requerimento n°. 213/2021 - 9=> Sessao - Camara Municipal de Caja
Assunto:

mar.

lima. Sra.

Em resposta ao Requerimento epfgrafe, temos a informar o que segue:em

No que se refere a Servigo de Acolhimento para Pessoas em Situagao de Rua, o 

Municipio, atraves da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social 

Colaboragao celebrado com a OSC Hacali, cujo objeto e a oferta de acolhimento para 

pessoas em situagao de rua, na modalidade Casa de Passagem.

possui Termo de

Em tempo, informamos que em razao da pandemia, o Municipio adotou medidas 

de prevengao e cuidados com a populagao em situagao de rua, inclusive ampliando o 

numero de vagas, instalando alojamento no Ginasio de Jordanesia que funcionou de 

abril/2020 a janeiro/2021.

Alem disso, por ocasiao do inverno, em 21/06/2021 foi iniciado novamente o 

servigo de alojamento no Ginasio de Jordanesia, conforme detalhes 

institucional anexa.
na materia

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

distinta consideragao.
^gi!!%°J£chicoR
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Cordialmente

Niedson Silva de 
Secretario Municipal de De:

ouza Fi 
em/olvimento Social
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Programa Acolhe Cajamar recebe 

moradores em situagao de rua 

durante o inverno
Neste penodo, as ofertas de acoihimento sao reforgadas para 

as pessoas em situagao de rua em razao das quedas de 

temperatura

Publicada em 24/06/2021 as 19:23 | Departamento de Comunicagao e Imprensa

■HHH
Essa semana iniciou o inverno e a Prefeitura de Cajamar, por meio da 

Secretaria de Desenvolvimento Social, ja esta intensificando ~ ~ 
para fazer novas abordagens e ofertas de acoihimento para pessoas 

situagao de rua, que sao reforgadas especificamente neste 

penodo, em razao das quedas de temperatura.

as agoes

em

Para ampliar a capacidade de atendimento durante este periodo de 

pandemia, foi instalado um alojamento provisorio que faz parte do 

programa Acolhe Cajamar, localizado no Ginasio de Esportes, er 

Jordanesia. Os acolhimentos sao realizados atraves do CREAS I 
responsavei pela realizagao de abordagens sociais e pelo 

acompanhamento, por meio de respaldo profissional, para os

https://cajamar.sp.gov.br/noticias/2021/06/24/programa-acolhe-cajamar-recebe-morad... 15/07/2021

https://cajamar.sp.gov.br/noticias/2021/06/24/programa-acolhe-cajamar-recebe-morad
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usuarios do servicpo, como assistente social, psicologo, advogado e 

■ educadores sociais. A
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Alem da equipe do CREAS, o Projeto conta com equipe especifica 

formada por coordenador, assistente social, auxiliar administrative, 
cuidadores, cozinheira e auxiliar de servipos gerais. 0 servigo 

funciona 24 horas por dia e sera executado com o apoio da OSC 

Hacali, atraves de parceria celebrada a esse fim.

0 objetivo e garantir acolhimento, higienizapao, alimentapao (cafe 

da manha, almopo, lanche da tarde, jantar e lanche da noite) e 

pernoite, alem de realizar acompanhamento socioassistencial e 

atividades voltadas a reaproximapao com a famflia e a
lessocializagao do usuanio do Servigo, inclusive com sua insergao 

no mundo do trabalho.

https://cajamar.sp.gov.br/noticias/2021/06/24/programa-acolhe-cajamar-recebe-morad ... 15/07/2021

https://cajamar.sp.gov.br/noticias/2021/06/24/programa-acolhe-cajamar-recebe-morad
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Durante o penodo de acolhimento, o usuario do servigo recebera todo 

o aparato necessaiio da Prefeitura, contando com a parceria das 
demais areas no que se refere a retirada de documentos pessoais,
palestras, atividades socioeducativas, atendimentos de saude, dentre 

outros.

A ideia e proporcionar nao apenas um espago de acolhimento 

ambiente com novas oportunidades para a mudanga de vida da 

pessoa, de modo que saia das ruas e transforme sua realidade.

mas
um

Link original:
https://cajamar.sp.gov.br/noticias/2021/06/24/programa-acolhe-
cajamar-recebe-moradores-em-situacao-de-rua-durante-o-inverno/

j

https://cajamar.sp.gov.br/noticias/2021/06/24/programa-acolhe-cajamar-recebe-morad... 15/07/2021

https://cajamar.sp.gov.br/noticias/2021/06/24/programa-acolhe-
https://cajamar.sp.gov.br/noticias/2021/06/24/programa-acolhe-cajamar-recebe-morad


Estado de Sao Paulo

GABINETE DO VEREADOR

REQUERIMENTO N° 213 / 2021

Senhor Presidente

Senhores Vereadores,

Requeiro dentro das normas regimentais desta Casa de leis e pos 
deliberagao do plenario para que o Exmo. Prefeito Danilo Barbosa Machado 
informe a essa casa de leis, como esta sendo feito o acolhimento dos 
moradores de ruas em nossa cidade. Se existe algum abrigo de acolhimento 
(Albergue)

JUSTIFICATIVA

Justifico o presente Requerimento, tendo em vista que estamos 
passando por urn momento de pandemia (COVID) e sendo assim as pessoas 
que vivem em situagao de rua tern o risco maior de serem contaminados 
estando submetidos a alteragoes climaticas, dorme mal, compartilham espagos 
aglomerados.

Plenario Ver. Waldomiro dos Santos, 27 de maio de 2021.
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