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REQUER INFORMAÇOES SOBRE FUNCIONAMENTO
Do CACEM NA SECRETARIA MUNICIPAL DE
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ASSISTENCIA SocIAL

Apiesentamoã a consideração da Casa o Seguinte:
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SecreIana MunIpraI de ASSISIérICIa SocraI, cenllªlIzou cs trabalhos dos]
CenIros ce Referénma em ASSIsIêncIa SocraI, num equlpamemo que amou
A

CRAS

,

]

conhecIdm como CACEM, notadamenle a dlsIrIbuIcão de CesIaS EáSICas, enquanto ação

meeI-va socluasSIsIencIal ern dewnéncIa da caIamIdade a emergencra púbIIca decorrente
da crise como-191
I

Ccnsla que no mesmo na sers aIenuenIes dIsponiveIs. mas apenas 02 mm
IeIeIcnrcas para que operem. e 34, lemos recemao recIamaçãu de ramos MunIcrpes, de que
o quere era

I

erIrcrI

(atendImenIo IeIefôan nos 07 CRAS), IIcuu zInda pior com esIa aneracac
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I
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SupracIIada
Mars do que em. na a percepção na cIdade. SenIIda e reponada peIcs .

Mumupes de que anesar do anúncIo de mIIhaIeS de cenas naSIcaS dISponIveIS nae se
consegue perceber com eIeuvudaae mas apenas muIlo pnnlual e eventuaI que as pessoas
I
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que buscam c CRAS ou agora e CACEM, tenham sujo alendIdaS, e quandº e são em um
mês. nae conseguem rnanIer a cenencru no mes seguvnle, embora a cnse. as dIÍIcuIdades
e Tudo 0 mins perdurem Ou sera, nao se consegue percebe! com cIareza, IranSparêncIa a

I

I

I

I

caDIIarIdade desta ação de puII'Nca púbhca emergencial

Percebe-Se. aIrIda, que boa pane nos que recIamam. são aquelas pessoas que
no momenxo em lace da crrse, eSIão em SIIuaçáo excepcIonaI de wIneracIIrdace, embora
anlerIomIenle
SISIema

Io»

cnse. não era demanda de ASSISténcIa SocIaI. fazendo parecer que o
pensadº e (uncInna apenas no olhar dos usuáncs anIericres da ASSISlérICIa
&

SocraI. Ia cacasIraces e benelIcIadoS. sem a sensrmlruaue de enxergar tambem, essa

I

I

“para?

,

Estado de São Paulo
Vereador Matheus Mnrenu

demanda de momento. e que yusmca a excepcmnahdade que são aquetes que perderam
acesso a renda e epnnrções de garantir míntmns socrais e provrsão de neoesstdades
bas-cas no momento. em Mução oe Iockdonw, orstzneramente socral, eurdados. cautetas.

*

precauções e prevenções em face da COVIDrtg,
o rrnpeorrnento de busca presenerat op CACEM e o não atendtmenm petas
CRAS. tem agravado arnna mas esta srtuaçao e demanda de ser efreaz com qualidade e
resolouvrdaae reat pars atém da pubhcldsde e belos retatorrps púptrcos, garanlmdn efetwa
& (esoluttvamenle protecao socrat oevroa.
por ereto e não por lavar, a ladº croadão que
dela necessrte e tem o orrerxo. também, de garantra de seesso democratreo, ram e
orgzmzado a tars metas de assegurar rslo
Pask) Islo. e para suusrerar estudos parlamentares que estamos vealtzando,
mdagamns ao Executwo Monteroat
1

Quantas cestas básmas e Muntcípxc adqurnu. ano recebeu por repasse oe
outros entes federatwes e por doação de pessoas lt'stcas e rurroreas'
&

pnvadas. separando a rnforrnaç'ao drsto quanto aos destrnatanus Fundo
Socrat oe Sondanedade, Secretarra Munlctpal de Assrstenera Soctal,

Secrelana Munrerpat da Educação e outros orgaos públtcos da
Admrnrstraeãp Púbtca Mumctpal, desde marca de 2020, rnr'erp da ense da
pandemraº
2. Quantas destas ceslas bastcas foram ele(tvamenle drstnbuiozs, e por quats
orgãus7 Detatnar a ouarrtroaoe de casa um?
3. Quantas das cestas oa'sreas trstaoas no tem 01, estão arma em estoque
4

para dlsmbuvçãu?
Quantas unhas xetefõmoas lem orsponívet a população os 07 CRAS oe
nossa ctdade? Crtar por cada CRAS numero e ouantroaoe de West
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drrecronaoas a rat número7
5. Quote os servrços que o CACEM/SEMAS ptereee aos Muntcrpesv Detathar

cada um
a

Como o Monterpe ususno pode acessar tars servrous7

7

Quantas hnhas teletonrcas o CACEM/SEMAS pmssut para acesso dos
Munrcrpes aos serviços que ele ofereeeº Que servrçps sãm ptereerdos wa

leteioneº Ouanlas pessoas estão dedreedes a este atendrmentpv Que
EXPEDIENYE

*

Estado de São Paulo
Vereador Matheus Moreno
devoluttva e dada aos usuá os que busca o CACEM pessoalmente. quando
&.

uosslvel. e na telefone. quando possível7
Apos um Munlotpe ser oenertotado com uma cesta nastoa neste momento
de Pandemta pelo CACEM, por quantos meses este dtretto lne e garanttdo
automaticamente cu o mesmo (em que passar por todos os pmcedlmenios

9

novamente a cada mês?”???
Como e letto o cadastro e atendtmento as demandas daqueles que não
eram usuârlos da asstsléncla sootet, e se tomaram momentaneamente
como tal, em lonoao dos lmpaclns da onse COV1D49777 Que ttoe de
extgencta em lella aos mesmos. as mesmas dos demats le cadaslrados
antenormente. nu na tratamento exoepctonal para tals excenoonaltdadesv

to Nossa otdade tem conforme Dtagnosltoo

Sttuaotonal apresentado, em tomo

300 pessoas em sttuação de rua, quais os servlcos que tem Sida
olerectdos espectttoamente a esta população, detalhar servtços e
de

t

quanlidade de vagas e usuános atendtdos. com reteréneta no mes em que
tor elaborada a resposta

tl

Qual tem stdo a ação do Banco de Allmemos da SEMAS, em rotação as

demandas de Enttdades e Pessoas na Pandemta, notadamente em relacao
à população em comunldades de favelas e Invasões, que possuem neste
momento de cnse, um agravamento matar de vulneraotltdades quanto a
pmVlSãD de suas necessrdades oestozs, demandando medldas protetlvas
socioasststenctals espectllcas
Ante o exposto, REDUEREMOS a nobre Mesa Dtretdra desta Casa de Leis na
t

torma Regtmental. e após ouvido o Plenarlo da camara Munlclpa! de Rtoettao Preto sela
oltctado ao Podet Exeedttvo local. para que se mantreste no prazo legal, aoeroa das

questoes actma elencadas
Sala das sessões, 22 de marcº de

2

021.

Matheus Moreno de Almeida

Vereador

EXPEDIENTE
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