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INDICO ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, obedecidas às formalidades
regimentais e depois de ouvido o Colendo Plenário, se digne Vossa Excelência a determinar
ao setor competente dessa Municipalidade, os estudos necessários com o objetivo de
implantar um Centro de Referência de Assistência Social — (Cras), na região rural de
Mogi das, visando a população do Manoel Ferreira, Biritiba Ussú e Vila Moraes.
O Centro de Referência de Assistência Social (Oras) é a porta de entrada da
Assistência Social. É um local público, localizado prioritariamente em áreas de maior
vulnerabilidade social, onde são oferecidos os serviços de Assistência Social, com o
objetivo de fortalecer a convivência com a família e com a comunidade.
A partir do adequado conhecimento do território, o Oras promove a organização
e articulação das unidades da rede socioassistencial e de outras políticas. Assim, possibilita
o acesso da população aos serviços, benefícios e projetos de assistência social, se
tornando uma referência para a população local e para os serviços setoriais.
Conhecendo o território, a equipe do Oras pode apoiar ações comunitárias, por
meio de palestras, campanhas e eventos, atuando junto à comunidade na construção de
soluções para o enfrentamento de problemas comuns, como falta de acessibilidade,
violência no bairro, trabalho infantil, falta de transporte, baixa qualidade na oferta de
serviços, ausência de espaços de lazer, cultural. entre outros.
A instalação deste equipamento na região rural visa melhor atender aos
moradores desses bairros, que está muito distante do centro da cidade, localizado na
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Zona rural. São mais de 23 quilômetros de distância do bairro do Manoel Ferreira até o
centro de Mogi das Cruzes, dificultando o acesso a esses serviços.
Considerando ainda que Mogi das Cruzes conta com sete unidades do Cras,
contemplando os bairros de Jundiapeba que tem duas unidades, Jardim Lair, Vila Nova
União, Centro, Cezar de Souza e Vila Brasileira, todos muito distantes.

Plenário Ver. Dr. Luiz Beraldo de Miranda, em 02 de setembro de 2020.
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