
Warnu f r/e Waj/irna t
^btcwlc/cf& &1& ^CMtlo/

REQUERIMENTO N° 412/2021

Senhor President©

Senhores Vereadores

Requeiro dentro das normas regimentais desta Casa de Leis e apos 
deliberagao do douto Plenario, que o excelentissimo Prefeito Danilo Barbosa 
Machado, informe a esta Casa de Leis, atraves da Secretaria competente da 
municipalidade, se exist© estudo para a construgao ou Locagao de uma espago 
para implantagao de um CRAS, (Cento de Referenda de Assistenda 
Social), no Bairro Parque Paraiso, Polvilho, Cajamar-SP. Caso nao exista 
cronograma para essa demanda, solicit© que verifique a possibilidade de 
atender essa reivindicagao da sociedade Cajamarense.

JUSTIFICATIVA

O presente requerimento e feito em atendimento as inumeras 
reinvindicagoes dos moradores que cobram a implantagao dessa unidade 
acima citada, os (CRAS) existentes, as quais estao muito aquem da 
necessidade e densidade demografica dos bairros do municipio, em Cajamar 
temos 04 (quatro) unidades apenas e nenhuma delas contempla esta 
populagao em especial, ademais gera um custo desproporcional aos 
moradores com transportes, causando dificuldade as pessoas com mobilidade 
reduzida, idosos, gestantes, entre outros cidadaos que buscam atendimento 
social.

O Centro de Referenda de Assistenda Social (CRAS) e a porta 
de entrada da Assistenda Social. E um local publico, 
localizado prioritanamente em areas de major
vulnerabilidade social, onde sdo oferecidos os services de
Assistenda Social, com o obietivo de fortalecer a convivencia
com a fatmlia e com a comanidade. O CRAS possibilita o 

acesso da populagao aos servigos, beneficios e projetos de 
assistenda social, se tornando uma referenda para a 

populagao local e para os servigos setoriais. O CRAS oferta o 

Servigo de Protegdo e Atendimento Integral a Famllia (PAIF) 
e o Servigo de Convivencia e Fortalecimento de Vmculos 
(SCFV). No CRAS os cidadaos tambem sdo orientados sobre 

os beneficios assistenciais e podem ser inscritos no Cadastro 
Uni co para Programas Sociais do Cover no Federal.
Route: httysif/caiamar.sp.gov.br/desenvolvimento-social/cras/
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Pessoas em situagao de vulnerabilidade sao atendidas e acompanhadas 
por profissionais, alem de serem incluidas em programas como Renda Cidada, 
Agao Jovem, Bolsa Familia e BPC/LOAS. A partir do adequado conhecimento 
do territorio, o CRAS promove a organizagao e articulagao das unidades da 

rede socioassistencial e de outras pollticas. Assim, possibilita o acesso da 
populagao aos servigos, beneficios e projetos de assistencia social, se 

tornando uma referenda para a populagao local e para os servigos setoriais.
Sendo este o objetivo maior desse Vereador, na certeza que os nobres 

Edis membros do legislative cajamarense irao se sensibilizar com a questao e 
assim viabilizarem uma resolugao para essa demanda.

Plenario Ver. Waldomiro dos Santos, 03 de novembro de 2.021.

^------- --

TARCISIO CARVALHO 
VEREADOR

CAMARA MUNSOPAL DE CAJAMAR
APROVADO ern-discussao e votagao unica 
na sessao V JAch.'nVmX
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Oficio n° 261-GP

Cajamar, 25 de novembro de 2021.

Senhor Prefeito

Encaminhamos a Vossa Excelencia copias autenticas i 
Requenmentos de n° 115/2021; 323/2021; 340/2021; 349/2021- 392/2021- 
393/2021; 404/2021; 409/2021; 410/2021; 411/2021; 412/2021• 414/2021 
415/2021; 416/2021; 417/2021; 418/2021; 419/2021; 421/2021; 424/2021, de 
auiona dos nobres Vereadores: Adilson Aparecido Pinto; Alexandro Dias Martins 
Cleber Candido Silva; Diogo de Carvalho Utsunomiya; Eder da Silva Domingues 
Edivilson Leme Mendes; Flavio Alves Ribeiro; Izelda Gongalves Carnauba Cintra; 
Jose Adriano da Conceigao; Luiz Fabiano Cordeiro Galvao; Manoel Pereira Filho; 
Marcelo da Rocha Santiago; Saulo Anderson Rodrigues e Tarcisio Moreira de 

arvalho, apresentados e aprovados na 18a Sessao Ordinaria, realizada no dia 24 
de novembro de 2021.

dos

. o>1 o ■ • So,icitamos que os requerimentos mencionados acima, atendam o 
art 248 mcisos XXVII, do regimento interno desta Casa de Leis e Resolugao n°
213^ de 14 de dezembro de 2006 conjugado com art. 86 incisos XXVII da Lei 
Organica do Municipio de Cajamar

Aproveitamos a oportunidade 
elevada estima e distinta consideragao.

. -

para renovar nossos protestos de

/

SAULO AN^EfiSpr^RODRIGUES

Excelentissimo Senhor,
DANILO BARBOSA MACHADO
Prefeito Municipal
Praga Jose Rodrigues do Nascimento, n° 30 
Centro - Cajamar/SP
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