












PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES 

OFÍCIO N° 902/2022 - SGOV/CAM 

A Sua Excelência o Senhor 
Vereador Marcos Paulo Tavares Furlan 
Presidente da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes 
Av. Ver. Narciso Yague Guimarães, 381, Centro Cívico 
Nesta 

Assunto: Moção n° 63/2022 

Senhor Presidente, 

SECRETARIA DE GOVERNO 

Mogi das Cruzes, 14 de junho de 2022. 

DiSPOSIÇÁO DOS '1FRP,FrRF:s 

seu - USOU, 4222..j.e.6 5022 

2.o Setretfrio 
•-••• 

È;1 

Cumprimentando-o cordialme e, venho, por intermédio do presente, reportarWne 
à Moção em epígrafe, de autoria dos nob s Vereadores Edson Alexandre Pereira e Osvãido 
Antonio da Silva, a qual mereceu aprovação no Plenário do Legislativo, tendo por objeto o al lo 
às autoridades competentes para que disponibilizem espaços públicos para acolhimento de pessoas 
em situação de rua no Município de Mogi das Cruzes. 

Nesta oportunidade, convém ressaltar a extrema relevância e o proveitoso resultado 
decorridos da moção proposta. Certamente, a matéria do termo pleiteado demanda integral atenção 
dos poderes públicos, tendo por finalidade uma adequada análise, viabilizada e agilizada pela 
solicitação dos ilustres vereadores, tecnicamente embasada na exposição de motivos do referido 
trabalho legislativo, consignada às fls. 3/4 do Processo Administrativo n° 16.303/2022. 

Portanto, faz-se oportuno exaltar e reconhecer iniciativas como a dos nobres edis, 
que demonstra, com maestria, o pleno cumprimento de sua função legislativa de fiscalizar e 
auxiliar, junto ao Executivo local, a matéria ora proposta, em conformidade com os princípios da 
administração pública, em especial o da supremacia do interesse público. 

Posto isso, venho à presença de Vossa Excelência e dos demais pares dessa Egrégia 
Câmara Municipal para comunicar-lhes a ciência do Exmo. Senhor Prefeito ao referido autógrafo, 
bem como encaminho, anexas por cópias, as manifestações prestadas pela Secretaria de 
Assistência Social e pelo Fundo Social .de Solidariedade, relativas ao . I -to em apreço. 

Nada obstante, agradeço-lhe, renovando voto • e consideração e apreço. 

Atenciosamente, 

Rube 
/ 

Oliveira 
• • Secre , o de Governo 

SGow'rbm 
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PREFE ITURA DE 

MOGI DAS CRUZES 

Ao 
Fundo de Social de Solidariedade 

Secretaria de Assistência Social 
Av. Francisco Franco, 133— Centro 

Mogi das Cruzes — SP — Brasil 
Telefone (55 11)4798.6924 

www.mogidascruzes.sp.gov.br 

Tomamos ciência da Moção n° 63/22 de autoria dos nobres vereadores 

Edson Alexandre Pereira e Osvaldo da Silva, referente a MOÇÃO DE APELO 

para que os órgãos competentes disponibilizem vagas para abrigar pessoas 

vulneráveis em situação de rua. 

Congratulamos pela iniciativa e informamos que a Secretaria Municipal de 

Assistência Social iniciou as ações de Acolhimento das Pessoas em Situação de 

Rua através da "Operação Inverno" em 21 de maio/22 a ser executada 

diariamente até final de julho/22. São 30 vagas ou mais se necessário for, 

colocada à disposição da população de rua no Ginásio Municipal Hugo Ramos 

no período noturno das 19hs até as 07hs do dia seguinte. Nesse espaço está 

sendo ofertado pernoite, alimentação (jantar, lanches e café da manhã) além de 

higienização pessoal (banho) vestuário, roupas de cama/banho e de higiene 

pessoal. 

A abordagem social teve o horário ampliado para acolhimento nas ruas 

até as 23 hs de segunda a sexta e até as 22 hs nos sábados e domingo. 

Estamos contando com a ajuda de grupos voluntários com o 

fornecimento de alimentação complementar e demais insumos. 

Encaminhamos o presente para o Fundo Social de Solidariedade, 

considerando a indicação da Secretaria de Governo. 

Mogi das Cruzes, 31 de Maio de 2022 

("\ 
Cleste XaVicfr-Gõmes • 

Secretáfig stência Social 



PREFEITURA DE 
MOGI DAS CRUZES 

FUNDO SOCIAL 
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PROCESSO EXERC. FOLHA 
N216.303 2022 N07 

14/06/2022 

DATA 

INTERESSADO: Secretaria de Governo 

Prezados, 

Venho por meio deste, conforme solicitado no Processo n°16.303/2022, 
informar que o Fundo Social de Solidariedade de Mogi das Cruzes, têm contribuindo de 
maneira expansiva com a ação de acolhimento das pessoas em situação de rua 
"Operação de Inverno", localizada no Ginásio Professor Hugo Ramos, lançada em 
21/05/2022. 

Até o momento, realizamos duas entregas entre os dias 23 e 26 de 
maio, e, onde foram entregues, o relacionado abaixo: 

▪ 600 peças de roupas masculinas e femininas; 

• 30 pares de sapatos; 

• 8 toalhas de banho; 

• 10 cobertores; 

• 80 produtos de higiene, sendo: sabonetes, pasta de dente e algumas escovas 
dentais; 

• 70 peças íntimas, sutiã, cuecas, calcinhas. 

Estamos em campanha de Inverno, "Gestos que Aquecem" e 
oferecendo atendimento com presteza e agilidade às mais de 400 instituições e 
associações sociais cadastradas neste órgão. 

Para associações e instituições sociais, já foram entregues mais de 170 
kits de agasalhos, cada kit compondo cerca de 40 peças. Desde o lançamento da 
campanha "Gestos que Aquecem", realizado no dia 29/04/2022, já foram entregues 
2.815 cobertores para as associações/instituições sociais. 

Av. Vereador Narciso Yague Guimarães, 277, 1° andar, Centro Cívico, Mogi das Cruzes — SP -Telefone (11) 4798-5143 

e-mail: fundosocialPmogiclascruzes.suov.br



Retornamos o processo a Secretaria de Governo para as próximas providências. 

Yri. (9- ( .7? $ s..f 

Pamela Ma rcelli Cairo Alves 

Coordenadora Fundo Social PMMC 

Av. Vereador Narciso Vague Guimarães, 277, 1° andar, Centro Cívico, Mogi das Cruzes — SP -Telefone (11) 4798-5143 

e-mail: fundosocial@mcigidascruzes.spAov.br 


