
CÂMARA MUNICIPAL DE 

MOGI DAS CRUZES 
ESTADO DE SÃO PAULO 

REQUERIMENTO N° 4 j /2020 

Egrégio Plenário, 

Em 15 de maio comemora-se o 91a do Assistente Social, erni 

homenagem a estes profissionais que contribuem ‘ignificativament á construçãog 

g 
ft-1 

A profissão surgiu nos anos 30 no Brasil, com a finalidade de atender

a classe operária em suas novas demandas no início do processo de 

de uma sociedade democrática, agindo com justiça e equidade social. 

industrialização. Em 1957, o Serviço Social foi regulamentado no País e$ 

posteriormente em 1993, sofreu alterações para adequar a legislação aos avançosl 
ar
r2 da atuação profissional. 

Em Mogi das Cruzes, em 1987, a Prefeitura contratava a primeira2 

assistente social para atuar no município, cargo que foi assumido posteriormentes 

em 1988, por Vera Lúcia de Freitas, atuante até os dias de hoje nos quadros da 

administração municipal. 

Atualmente, 49 assistentes sociais atuam nas Secretarias de 

Assistência Social, de Saúde, de Educação e na Coordenadoria de Habitação, o 

que representa um grande ganho no desenvolvimento das políticas públicas. 

Há ainda muitos outros profissionais do segmento atuando no 

município em organizações sociais, instituições na área de saúde, da educação, na 

iniciativa privada, dentre outros setores. 
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Destacamos ainda que a partir de 2011 o curso de nivel superior 

Serviço Social da Braz Cubas contribuiu na formação destes profissionais para o 

mercado de trabalho local e regional. 

A primeira turma se formou em 2014 e a cada ano formam-se de 150 a 

200 alunos como assistentes sociais. O curso é oferecido nas modalidades 

presencial e EAD, sob a coordenação da professora Silvia Carbone. 

Ressaltamos ainda a importante atuação dos assistentes sociais, que 

trabalham diretamente com a população nas diferentes políticas sociais e 

equipamentos públicos e estão na linha de frente no combate à Covid-19. 

Diante do exposto é que: 

Requeiro à Mesa Diretiva que sejam consignados na ata desta Sessão 

Ordinária, Votos de Aplausos e Congratulações aos Assistentes Sociais, pela 

comemoração do Dia do Assistente Social. 

E que do deliberado seja dada ciência ao Excelentíssimo Senhor Marcus 

Vinicius de Almeida e Melo. Prefeito do Município de Mogi das Cruzes; à Senhora Neusa 

Marialva. Secretária Municipal de Assistência Social; ao Excelentíssimo Senhor Professor 

Doutor Renato Padovese, Reitor da Braz Cubas; à Senhora Silvia Carbone, 

Coordenadora do curso de Serviço Social da Braz Cubas, e à Senhora Josiane Soares 

Santos, Presidente do Conselho Federal do Serviço Social. 

Plenário Ver. Dr. Luiz Beraldo d .randa, em 13 de maio de 2020. 

, 

EDSON SANTOS 
Vereador PS 



PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES 

OFÍCIO N" 407/2020 - SCOV/CAM 

A Sua Excelência o Senhor 
Vereador Rinaldo Sadao Sakai 
Presidente da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes 
Av. Ver. Narciso Yague Guimarães, 381, Centro Cívico 
Nesta 

Assunto: Requerimento n" 45/2020 

Senhor Presidente, 

SECRETARIA DE GOVERNO 

Mogi das Cruzes, 17 de junho de 2020. 

A DMPOSIÇÃO DOS VEREADORES 
21,15.2±.J2Á2:2_ 8Cgii 

r. 

;-.-

Reporto-me ao Oficio GPE no 067/20, protoc e lado nesta Prefeitura sob olAt° 
13.257/2020, com o qual Vossa Excelência encaminhou o a tógrafo do Requerimento . i10 

045/2020, de autoria do nobre Vereador Edson Santos, o qual ereceu aprovação no Plenkio 
dessa Edilidade, por meio do qual solicita Votos de aplausos e congratulações ao dia do 
Assistente Social. 

;-- 
s Com os cordiais cumprimentos, venho à presença de Vossa Excelência e a. 

demais pares dessa Egrégia Câmara Municipal para comunicar-lhes a ciência do Exmo. Sen br 
Prefeito ao referido autógrafo, bem como, encaminho, anexa por cópia, a manifestação prestkila 
pela Secretaria de Assistência Social a respeito do assunto em questão. 

Cv 

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

Atenciosamente. 

co Soares 
ário de Governo 

SGovignm 
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INTERESSADO: Câmara Municipal de Mogi das Cruzes — 
PROCESSO N° EXERC FIs.

Vereador Ed Jon Santos 13.257 2020 
(Requerimento ric 045/2020) 

12/06/2020 
DATA RUBRICA 

A 

Secretarii de Governo: 

Retornamos o presente, após ciência desta Pasta acerca do teor do 

Autógrafo do Requerimento n° 045/20, de autoria do Nobre Vereador Edson Santos, por meio do 

qual transmite votos de aplausos e congratulações aos Assistentes Sociais. pela comemoração do 

Dia do As3istente Social. 

Na oportunidade, parabenizamos o Nobre Vereador pela iniciativa, bem 

0  ¡como os Nssistentes Sociais de Mogi das Cruzes pela dedicação e trabalho incansável junto às i 
(.) I 
.çc pessoas que de alguma forma não tem total acesso à cidadania, centrando-se na superação de 
ci) seus prolcemas e na sua reintegração na sociedade. Lu 
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Atenciosamente, 

Neusa Aiko Hanada Marialva 

Secretária de Assistência Social 




