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marthaSenhor Presidente,

Com os nossos cordials cumprimentos, pelo presente, em 

atengao ao Requerimento n° 412/2021, de autoria do Nobre Vereador Tarcisio 

Carvalho, e subscrito pelo Vereador Flavio Alves Ribeiro, encaminhamos as 

informagbes prestadas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, por 

meio de seu Memorando n° SMDS n° 1.903/2021, copia anexa.

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

Atenciosamente,

DANILO, IACHADO
Prefeito nicipal

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

Praga Jose Rodrigues do Nascimento, n° 30 - Bairro Agua Fria - Distrito Sede - Cajamar/SP - CEP 07752-060
PABX: 011 4446-7699



Prefeitura do Muniripio de Caiamar
Sccretana MuniapaCde Desenvofvimento SociaC

jyiEMORANDQ SMDS n ° 1 c>m/ono1

Cajamar/SP, 09 de dezembro de 2021.
DIRlromA TicNICALEGISLArfvA/ERNO' GAB'NETE DO pREFEITO 

A/c lima. Dra. Luciana Maria Coelho de Jesus Stella

Assunto. Resposta ao Memorando n° 3 105/2021 - DTI /9Mr
Referente: Requerimento n^. 412/2021 ~ ^8^SessL DTL/SMG’

- Camara Municipal de Cajamar.

lima. Sra.

Considerando o Requerimento do Nobre Vereador, temos
a informar o quesegue:

Inicialmente 

materia apresentada pelo Nobre Edil.
cumpre ressaltar que reconhecemos de suma importancia a

No entanto, iimportante fnsar que o Municipio de Cajamar ja 
Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS am funcionamento possui um 

no BairroParaiso desde o ano de 2016.

Necessario r 

proprio, possuindo estrutura
mencionar ainda que o referido CRAS funciona em predio 

constituida, sendo 

em situagao de vulnerabilidade social do

e equipe de referencia devidamente
responsavel pelo atendimento de famNias
Bairro Paraiso assim como de sua redondeza.

Alem disso, o Municipio conta 

enderegos seguem abaixo relacionados, 
no Distrito do Polvilho:

com um total de 04 (quatro) CRAS, cujos 

sendo que 02 (dois) desses estao localizados

Franci'”° * "•^367 - Bairro Paraiso -

soeial.admfe!caiamar.sp.p;ov hr



Prefeitura do Muniripio de Cajamar
Secretaria MunicipaC de <DesenvoCvimento SociaC

CRAS Polvilho
Rua Flademir Roberto Lopes, n°. 114 - Bairro Polvilho - Distrito do Polvilho

CRAS Jordanesia
Rua Rubens Barbosa, n° 131 - Bairro Jordanesia - Distrito de Jordanesia

CRAS Centro
Rua Pedro Domingues, n°. 251 - Centro - Distrito Sede

Diante disso e considerando ainda que os CRAS realizam atendimentos 
volantes em locals mais distantes, nao identificamos

de implantagao de nova unidade de CRAS
, nesse momento, a necessidade 

no Munidpio de Cajamar.

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

Cordialmente

Niedsoi *lva delSouza Filho 
Secretario Municipal de Desenvolvimento Social

sgcial.admfaicaiamai'.sp.oov.br
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BgQUERIIVIENTO N° dn ; ono1

Senhor Presidente 

Senhores Vereadores

deliberagao'do'ctouto Plenario^^ ^^rnsntais desta Casa de Leis 

Machado, informe a esta Casa de Leis ^r T0 Prefeito Danil° 
municipalidade, se exists estudo para a conTtmr^3 Sfcretaria c°mpetente da 
Para irnplantagao de urn CRAS fCento rff L?ca5ao de uma espa?o 
Social), no Bairro Parque Paraiso p' ^ 1 Referencia de Assistencia
cronograma para essaq demanda '<^ r h0, CaJamar-SP. Case nao exista 

atender essa reivindicagao da sociedadeCajamare^se.^6 8 P°ssibi,idade da

e apos 
Barbosa

JUSTIF1CATIVA

reinvindicapoes dos moradores^que cobram^ • ate|ndimento inumeras 
acima citada, os (CRAS) existentos ^ .,mP,antapao dessa unidade 

necessidade e densidade demoamfira ^ u c?uais es^o muito aquem da temos 04 (quatro) unidadeT a?enas / L08 d° municfP''^ emVa^mar
populapao em especial, ademais aera nenhuma delas contempla esta
moradores com transportes, causando^ificuld^d CUSt° desProP°rcional 
2S«a, sesta„,e8> aos

o Centro de Referenda de Assistencia Social (CRAS) e a 
lCi da Social E urn J, ?
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CO (Lconvivenrin
^mjLcpmunidade, O CRAS possibilita o

popula^ao “os servigos, beneficios 
assistencia social,
populagao local e para os serves setoriais. O CRASoR

'"IZ Tr° 6 Atendimemo In‘esral d Familia (PAIR) 
(SCFV) ““f ^ Sortalecimento de VincJs
os JefiZsZslZ " ^ ^ ^re 

^ Mff5 tinlcoZTpZl r e POdem Ser imCrit0S ™ Cadastre
P°r H°r^ Fonte Z Z " d°GOVemo Fsderal

V. com a familia
acesso
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Pessoas em si 
por profissionais

situagao de vulnerabilidade sao atendidas 
A „ , a,em de serem inclufdas
Agao Jovem, Bolsa Famflia 
do territorio

e acompanhadas
e BPC/LOAc; a P''0S'amas como Renda Cidada, 

BPC/LOAS. A partir do adequado conhecimento

p h0 . orgamzaqao e articulagao das unidades da
servipos be0neficioPOlitiCaS' ASSim' P°SSibilita ° acesso ^

tornandouma refers para a popufaPLStOS ^ aSSiSt§nCia

oendo este o objetivo major 
membros do legislative cai 

assim viabilizarem

em

o CRAS promove a 
socioassistencial 

populagao aos
rede

social, se 
e para os servigos setoriais.

caiama^n86 Veread°r' ^ Certe2a qUe 03 nobres 

cajamarense irao se sensibilizar
resolugao para essa demanda.

Ed is

com a questao euma

Plenario Ver. Waldomiro dos S
antes, 03 de novembro de 2.021.

TARCISIO CARVALHO 
VEREADOR

^%£,MUiVaPAI-DE cajamar
APRO^ADO em-^scussao e votatSo Onica

COm Volos favorave;<;
e —rj-d— /votes contririos

Saulo Andefso/Rodrigues
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