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Colendo Plenário, 

A Prefeitura de Mogi das Cruzes lançou no último dia 
29 de abril, o projeto "Mogi Contra a Fome" que visa diminuir e atenuar os 
impactos gerados pela pandemia da Covid-19, durante a vigência do período de 
calamidade pública, instituído pelo Decreto Municipal n2 19.928/2021. A partir da 
identificação das pessoas que carecem de ajuda, com o objetivo de distribuir 
alimentos e não permitir que cidadãos mogianos passem fome neste momento de 
crise sanitária, social e econômica. 

Conforme critérios estabelecidos, poderão receber 
auxílio com alimentos moradores de Mogi das Cruzes, que tenham renda familiar 
de até 3 salários mínimos e que estejam cadastrados no sistema, levando em 
consideração outros critérios como: 

• estar inscrito do Cadastro Único (CadÚnico); 
• ter filhos matriculados na rede municipal de ensino; 
• ser Microempreendedor Individual (MEI); 
• ser cadastrado em alguma instituição social e já receber auxílio dos 

governos municipal, estadual ou federal. 

Ainda que se afirme no site oficial da Prefeitura que 
serão priorizados moradores de Mogi das Cruzes que ainda não estão sendo 
atendidos por algum benefício, surge ainda uma rande preocupação com a 
população denominada "invisível" de nosso Municí io. 
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E quem são os invisíveis? São pessoas que não tem 
carteira assinada, que não tem direito a auxílios. A socióloga Letícia Bartholo, 
especialista em políticas públicas e gestão governamental, define essas pessoas 
como "os trabalhadores que não são pobres o bastante para receber um beneficio 
assistencial como o Bolsa Família, mas também não têm a segurança de um 
emprego formal, que garante uma condição melhor de vida". 

"No Brasil são cerca de 68,1 milhões de pessoas 
receberam ao menos uma parcela do auxílio. Desses, 
19,5 milhões já recebiam Bolsa Família e 10,5 milhões 
estavam no Cadastro Único, base do governo para 
inscrição em benefícios sociais. 
Os demais 38,1 milhões, que fizeram o pedido do 
auxílio por meio do aplicativo da Caixa, são os 
chamados "invisíveis", segundo o governo". 

(Fonte: https://economia.uol.com.brfteportagens-
especiaisios-invisiveis-do-auxilio-emergencial/) 

A proteção social não pode ser entendida fora do 
contexto de uma sociedade ou modelo econômico que gere desigualdade e 
injustiça. Não há que proteger se não existirem desprovidos ou vulneráveis. 

A pandemia destacou-se na exclusão de grandes 
contingentes populacionais do acesso as condições mínimas de saúde, educação 
e meios de sobrevivência e salientou ainda uma questão singular a respeito dos 
papéis dos equipamentos da Assistência Social, pois ficou mais explícita a falta de 
conhecimento por parte dos usuários sobre as funções de cada equipamento. 
Nesse período da pandemia, aumentaram os atendimentos gerais do CREAS e 
CRAS, como orientações acerca dos benefícios assistenciais e diferentes órgãos e 
suas respectivas funções. Observou-se que a demanda por orientações, 
solicitações dos benefícios socioassistenciais de transferência de renda e 
solicitação de cestas básicas teve aumento significativo, evidenciando a situação 
de vulnerabilidade de muitas famílias. O advento da pandemia ressaltou as 
fragilidades da população pobre, evidenciando a vulnerabilidade e precariedade 
constante que vivem os considerados "invi eis sociais", como descreve Silva 
(2010): 
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Os grupos vulneráveis são os grupamentos de pessoas 

que, não obstante terem reconhecido seu status de 

cidadania, são fragilizados na proteção de seus 

direitos e, assim, sofrem constantes violações de sua 

dignidade: são, por assim dizer, tidos como invisíveis 

para a sociedade, tão baixa é a densidade efetiva 

dessa tutela (SILVA, 2010, p.141). 

Estar vulnerável significa que uma pessoa se encontra 

em uma situação frágil e incapaz de se manter e/ou defender. 

Além das ameaças do dia a dia às pessoas vulneráveis, 

a preocupação aumentou com a pandemia da Covid-19. As recomendações das 

autoridades de saúde para conter o avanço do novo coronavírus são claras: 

distanciamento social, higienização constante das mãos com água e sabão ou 

álcool 70%. Mas como garantir essas medidas para a população que enfrenta uma 

realidade ainda mais complicada e não tem acesso aos serviços básicos? 

Uma pessoa está em vulnerabilidade social quando 
ela apresenta sinais de desnutrição, condições precárias de moradia e 
saneamento, não possui laços familiares e nem dispõe de recursos financeiros 
para sobreviver. Esses fatores compõe um grande risco social, ou seja, é um 
cidadão, mas geralmente ele não tem consciência de que possui os mesmos 
direitos e deveres dos outros. A pessoa que está nessa situação torna-se um 
"excluído", um "invisível", impossibilitado de partilhar de uma vida pessoal e 
profissional formal, resultando em um isolamento prejudicial dentro da 
sociedade. 

Diante do exposto é que: A Câmara Municipal de Mogi 

das Cruzes faz veemente APELO ao Excelentíssimo Senhor Prefeito de Mogi das 

Cruzes, Caio César Machado da Cunha, para que sejam revistos e ampliados os 

cadastros do projeto Mogi Contra a Fome, para que a população que não esteja 
incluída nos requisitos publicados no site da Prefeitura Municipal, não fique sem 
nenhum benefício ainda mais num momento tão atípico de nossa sociedade onde 
já nos vemos tão preocupados com a saúde, sabendo que a Assistência Social que 
desenvolve um grandioso trabalho em nossa cidade, e de forma transparente, 
cadastre e/ou informe a população ainda considerada invisível em nosso 
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Município, e traga um pouco mais de tranquilidade para quem necessita utilizar 
os referidos sistemas de saúde. Esta Moção de Apelo foi motivada a partir da 
inquietação pessoal, perante o cenário de retrocesso e perdas de direitos 

conquistados pela classe trabalhadora, que se intensificaram no atual contexto 
de pandemia que estamos vivenciando. 

Plenário Ver. Dr. Luiz Beraldo de Miranda, 10 de Maio de 2021. 

CARLOS LUCARESKI 

Vereador - PV 
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Mogi das Cruzes, em 13 de maio de 2021. 

OFÍCIO GPE N. /29/21 
Ref. MOÇÃO n.2 68/21. 

Senhor Prefeito: 

Ao tempo em que renovo a Vossa Excelência os protestos de minha alta estima e 

apreço, tenho a elevada honra de passar as vossas mãos o incluso autógrafo da MOÇÃO n2

68/21, a qual, em Sessão Ordinária, mereceu a aprovação do Plenário desta Edilidade. 

Informamos ainda que a propositura é de autoria do Nobre Vereador Carlos Lucareski. 

Atenciosamente, 

/612 
OTTO FÁBIO FLORES DE REZENDE 

Presidente da Câmara 

Ao Excelentíssimo Senhor 
Caio César Machado da Cunha 
Prefeito de Mogi das Cruzes 

Av. Vereador Narciso Yague Guimarães, 381 - Centro Cívico - Mogi dos Cruzes/SP CEP 08780-902 - Fone (11) 4798-9500 
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OFÍCIO GPE N.° 129/21 
Ref. MOÇÃO n.2 68/21. 

Senhor Prefeito: 

Mogi das Cruzes, em 13 de maio de 2021. 

13719 / 2021 
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CAI: 275889 
No ne :AMARA t IUNICIPAL DE MOCI DAS CRUZES- OMMC 

Assu ito MOÇÃO - CAMARA MUNCIPAL 
N" 129/2021 NAC./CAO N 8/2021AUTORIA VER C,ARLC 
LUGARESKI - SOLICITA QUE SEJAM REVISTOS 
AMPLIADOS OS ,:-:ADASTROS DO PROJETO MOI 

Conclusão: 97/06!2021 

Órgão: SECRETARIA DE GOVERNO - SGOV 

Ao tempo em que renovo a Vossa Excelência os protestos de minha alta estima e 

apreço, tenho a elevada honra de passar as vossas mãos o incluso autógrafo da MOÇÃO n2 

68/21, a qual, em Sessão Ordinária, mereceu a aprovação do Plenário desta Edilidade. 

Informamos ainda que a propositura é de autoria do Nobre Vereador Carlos Lucareski. 

Atenciosamente, 

ai 121 
OTTO FÁBIO FLORES DE REZENDE 

Presidente da Câmara 

Ao Excelentíssimo Senhor 
Caio César Machado da Cunha 
Prefeito de Mogi das Cruzes 

Av. Vereador Narciso Yague Guimarães, 381 - Centro Cívico -Mogi das Cruzes/SP CEP 08780-902 - Fone (11) 4798-9500 
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PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES 

OFÍCIO N° 478/2021 - SGOV/CAM 

A Sua Excelência o Senhor 
Vereador Otto Fábio Flores de Rezende 
Presidente da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes 
Av. Ver. Narciso Yague Guimarães, 381, Centro Cívico 
Nesta 

Assunto: Moção n" 68/2021 

Senhor Presidente, 

SECRETARIA DE GOVERNO 

Mogi das Cruzes, 11 de junho de 2021. 

Reporto-me ao Oficio GPE n° 129/21, protocolado nesta Prefeitura sob o n° 
13.719/2021, com o qual Vossa Excelência encaminhou o autógrafo da Moção n° 68/2021, de 
autoria do nobre Vereador Carlos Lucareski, a qual mereceu aprovação no Plenário dessa 
Edilidade, tendo por objeto o apelo para que sejam revistos e ampliados os cadastros do Projeto 
"Mogi Contra a Fome". 

Cornos cordiais cumprimentos, 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 Comitê Integrado de Apoio ao Mogiano - CIAM a respeito 
do assunto em apreço. 

Assim sendo, aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os 
protestos de minha alta consideração. 

Atenciosamente, 

Francisco Cardoso de Camargo Filho 
Secretário de Governo 

SGov/ rbm 
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Comitê Integrado de Apoio ao Mogiano — CIAM 

Referente a Moção de n° 68/2021, apresentada pelo nobre vereador Carlos 

Lucareski , temos a informar o que segue, e pela pertinência do assunto em pauta. 

encaminhamos o presente para conhecimento e apreciação que julgar pertinente. 

Em atendimento ao solicitado, temos a informar que o Projeto "Mogi Contra a 

Fome" visa atender famílias em situação de carência alimentar em decorrência da crise 

sanitária, social e econômica dada as consequências da pandemia-COVID-19. 

Os critérios estabelecidos teve como base atender aos grupos prioritários de 

maior vulnerabilidade social e econômica inscritos no Cadastro Único do Governo 

Federal com renda familiar de até 3 salários mínimos, considerando que esse cadastro 

é utilizado nacionalmente como parâmetro para conceder benefícios e serviços de 

programas sociais. Os dados do Cadastro Único também podem ser utilizados para 

mapeamento das vulnerabilidades locais, planejamento de ações e a seleção de 

beneficiários para concessão de benefícios. Atualmente o município de Mogi das 

Cruzes conta com 48.281 famílias inseridas no Cadastro Único (base de dados de março 

de 2021). 

Da mesma forma está sendo ofertado o Programa Auxílio Emergencial Mogiano, 

visando minimizar os impactos causados pela pandemia do novo Carona Vírus, 

concedendo às famílias em situação de vulnerabilidade social o pagamento de um auxilio 

de R$100,00 (cem reais), pelo período de 3 (três) meses. Assim sendo, utilizamos 

também como base o Cadastro Único para concessão desse benefício às famílias, 

num total de 31.911 selecionadas para recebimento. 

Considerando os apontamentos do nobre Vereador constante na Moção n° 68/21, 

é evidente que muitas famílias foram afetados economicamente pelos reflexos da 

pandemia —COVID-19 e que também estão em situação de insegurança alimentar, 

porém há de se considerar que o acesso a informação pelo direito aos benefícios foi 

Rua Francisco Franco, 133 — Centro — Mogi das Cruzes SP - CEP 08710-590 — Telefone : (11)4798-6969 
e-mail: assistenciasocialgpmmc.com.br 
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amplamente disponibilizado a população através de divulgação em todo território de 

Mogi das Cruzes, em especial com cobertura nos territórios de maior vulnerabilidade 

social. Ambos os benefícios foram divulgados através de parcerias com diversos 

setores da municipalidade ( Oras, Creas, escolas, serviços de saúde, associações de 

bairro, ONGs, meios de comunicação e demais equipamentos que possibilitaram o 

acesso da população a informação). 

É importante enfatizar que a Secretaria Municipal de Assistência Social 

disponibiliza para a população 07 (sete) ORAS — Centro de Referência der Assistência 

Social, localizados nos territórios de maior vulnerabilidade social do município de Mogi 

das Cruzes, além de 02 (dois) CREAS — Centro de Referência Especializado de 

Assistência Social. Esses equipamentos são responsáveis pela oferta de serviços 

socioassistenciais a população e mesmo nesse contexto de pandemia continua a 

atender a população como porta de entrada para o acesso aos benefícios assistenciais. 

Para tanto, estamos à disposição para somar com os demais setores da 

municipalidade, bem como da sociedade, de forma a viabilizar o acesso da população 

menos favorecida e considerada "invisível", garantindo assim a igualdade e a justiça 

pelos seus direitos fundamentais. 

Mogi das Cruzes, 08 derJunho de 2021 
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Secretária' a de Assistência Social 
SEMAS 

Rua Francisco Franco, 133 - Centro - Mogi das Cruzes - SP - CEP 08710-590 - Telefone : (11)4798-6969 
e-mail: assistenciasocial@pmmc.com.br 
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INTERESSADO. Câmara Municipal de Mogi das Cruzes — 
Vereador 

PROCESSO N° EXERC Fls. 

13.719 1  2021 10 

08/06/2021 
DATA 

Ao 

Gabinete do Prefeito 

A/C do Comitê Integrado de Apoio ao Mogiano - CIAM 

RUBFbA 

Em atenção ao requisitado pelo Nobre Vereador Carlos Lukareski, 

retornamos o presente com as informações referentes ao Projeto Mogi Cotra a Fome, para 

conhecimento e demais medidas que julgar pertinentes. 

O 
Atenciosamente, C.) 
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13.719 2021 Á 
Data RUBRICA 

11/06/2021 
C t..) 

INTERESSADO (A): Vereador Carlos Lucareski 

Assunto: Moção n" 68/2021 

Vistos. 

Cuida-se de moção do Vereador Carlos Lucareski objetivando, em síntese, a 

revisão e ampliação dos requisitos para cadastro no Projeto "Mogi Contra a Fome", pois entende 

que a população denominada como "invisível" não será contemplada. 

Às fls. 08/10, consta manifestação da Secretaria Municipal de Assistência Social 

destacando as medidas já adotadas, notadamente: 1) os motivos que foram considerados para definir 

os parâmetros do projeto; 2) outros programas que são ofertados à população; e 3) o amplo acesso à 

informação dos direitos aos benefícios. 

Por fim, o feito foi encaminhado ao Comitê Integrado de Apoio ao Mogiano 

(CIAM) - o qual integra o Projeto supramencionado -, para conhecimento e demais medidas 

pertinentes. 

Pois bem. Nos termos da moção, os "invisíveis" foram conceituados como sendo 

OS trabalhadores que não são pobres o bastante para receber um beneficio assistencial como o 

Bolsa Família, mas também não têm a segurança de um emprego formal, que garante uma 

condição melhor de vida. 

Nesse sentido, consoante artigo 4° do Decreto Municipal n° 19.991/2021', terão 

direito ao kit alimentação os munícipes inscritos nos cadastros do Município de Mogi das Cruzes 

como MEI, ou que comprovem trabalho autônomo, informal e/ou de economia criativa, atendidos 

os critérios determinados no Decreto. 

Conforme frisado no parágrafo supra, prescindível a comprovação de emprego 

formal, atendendo perfeitamente àqueles que não têm a segurança de um emprego fi rmai. 

Dispõe sobre a criação do Comitê Integrado de Apoio ao Mogiano - CIAM, e dá outras providências':. 
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INTERESSADO (A): I Vereador Carlos Lucareski 

E mais. São aceitas várias categorias de trabalho, como, a título exempliíicativo, 

ambulante, feirante, artesão, diarista, produtor rural, reciclador etc., conforme disposição do artigo 

5°. 

Acresça-se a isso, o fato de que não há cumulação de recebimento de benefícios 

de transferência de renda mediante programas do Governo Federal ou Estadual, como Bolsa 

Família, Renda Cidadã c Ação Jovem, conforme artigo 4°, I, c, e artigo 40 e II, b, — atendendo à 

primeira parte do conceito trazido na moção. 

Desta forma, observamos que o Projeto "Mogi Contra Fome" abrange não apenas 

os mogianos em maior vulnerabilidade social, os quais já são identificados e atendidos em sua 

maioria por ações da Assistência Social, mas também aos que necessitam emergencialmente de 

auxílio para garantia de alimentação, desde os solicitantes atendam ao critério de possuir 

renda familiar de até três salários mínimos. 

Importante lembrar, ainda, que as inscrições para o referido projeto foram 

finalizadas no dia 31 de maio do corrente ano e que, atualmente, encontra-se em etapa de captação e 

distribuição periódica dos kits alimentares. 

Esperando ter atendido aos questionamentos apresentados pelo nobre vereador, 

renovo votos de estima e consideração. 

À Secretaria Municipal de Governo. 

SGP, 11 de junho de 2021. 

EMY GAWA 
GU' 

&ordenadora\ dó' CIAM 

Secretária Adjunta de Gabinete do Prefeito 


