
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DE SÀO JOSÉ DOS CAMPOS 

Av. Salmão, 678-Jardim Aquarius • São José dos Campos-CEP: 12246-260 
Fone: (12) 3922-5832 / 3922-3943

Sâo José dos Campos, 03 de abril de 2019.

Oficio n°. 069/2019-10a PJ
Ref.: Representação n° MP 43.0719.0002253/2018-3*

‘(Favor mencionar essa referência)

Excelentíssimo Senhor,

O Ministério Público do Estado de São Paulo, na pessoa deste subscritor, vem à 

presença de Vossa Excelência encaminhar cópias em anexo, oriundas da Representação n° MP 

43.0719.0002253/2018-3 para conhecimento.

Nesta oportunidade, solicito os bons préstimos de informar se, nos últimos 6 (seis) 

meses, houve mais alguma reclamação por parte dos moradores e comerciantes em relação à 

prestação de serviços de acolhimento dos moradores de rua e usuários de drogas que perambulam 

diuturnamente pela região central do município e. se o caso, solicito que sejam encaminhadas cópias 

das reclamações a esta Promotoria de Justiça.

No ensejo, valho-me do presente para renovar votos de elevada estima e distinta

consideração.

TIAGO ANT 
Promo

>S SANTOS 
Justiça Substituto

Excelentíssimo Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de São José dos Campos
Rua Desembargador Francisco Murilo Pinto, 33 
Vila Santa Luzia, - São José dos Campos/SP 
CEP 12.209-535
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Ertca Silva Penha 
Chefe de Gabinete
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Câmara Municipal de São José dos Campos

Rua Desembargador Francisco Murilo Pinto, 33 
Vila Santa Luzia — São José dos Campos - SP 
CEP 12.209-535 -Tel.: (12) 3925.6566 Fax: (12) 3925.6759 
Email: camarà@camarasjc.sp.gov.br
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São José dos Campos, 12 de junho de 2018.

Of. n°439 / VFP — 18

Ao Promotor Responsável

Estamos encaminhando abaixo assinado de moradores e comerciantes da reqião 
Central, expondo as dificuldades e os problemas que encontram diariamente com os 
moradores de rua e usuários de drogas no local.
loca|0llCÍtamOS providências a resPeito para a segurança e integridade da população 

Certos de sua atenção.

Atenciosamente,
0\-.

Fernando Petíti 
Vereador - MDB os

g

Ministério Púbiico do Estado de São Paulo 
Rua Salmão, n°. 678 
Parque Res. Aquárius
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PREFEITURA
I SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Secretaria de Apoio Jurídico 
Secretaria Geral

Ofício n° 557/SAJ/SG/18
s
l.í

Assunto: OFICIO N° 97/18 - RC N° 2253/18

Senhor Promotor,

São José dos Campos, 16 de agósto de 2018.
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Em atendimento ao solicitado no Ofício n° 97/18, conforme manifestação da 
Secretaria de Apoio Social ao Cidadão, por meio da Diretoria Administrativa, informamos que, 
diante da importância e preocupação com o Serviço de Proteção Social Especial de Alta 
Complexidade (Acolhimento Institucional para Adultos, Serviço de Abordagem Social e Centro 
de Atendimento ao Migrante), a Prefeitura publicou edital de chamamento para a execução destes 
serviços, os quais já tiveram seus respectivos “Termos de Colaboração” assinados pelos parceiros.

O serviço de Acolhimento Institucional para adultos conta hoje com 175 vagas para 
população em situação de rua. A abordagem social é um serviço ofertado 24 (vinte e quatro) horas 
por dia, 7 (sete) dias por semana, de forma continuada e programada, com a finalidade de assegurar 
trabalho social de abordagem e busca ativa.

Nesta esteira, há um educador social alocado na Cabine Social 153, no espaço físico 
do Centro de Operações Integradas - COI, para o monitoramento em vídeo, recebimento e 
direcionamento das solicitações. O técnico busca a resolução de necessidades imediatas das 
pessoas em situação de rua, desabrigo, migração, ausência de residência e em trânsito. Também 
promove a inserção na rede de serviços socioassistenciais e nas demais políticas públicas para 
garantia dos direitos.

Com relação ao Centro de. Atendimento ao Migrante, este é um serviço ofertado 
para pessoas que utilizam as ruas como espaço de moradia e/ou sobrevivência. Tem a finalidade 
de assegurar atendimento e atividades direcionadas para o desenvolvimento de sociabilidades, na 
perspectiva de fortalecimento de vínculos interpessoais e/ou familiares, que oportunizem a 
construção de novos projetos de vida. Oferece trabalho técnico para a análise das demandas dos 
usuários, orientação individual e encaminhamentos a outros serviços socioassistenciais. 
Oportuniza outras políticas públicas que contribuem na construção da autonomia, da inserção 
social e da proteção às situações de violência. Promove, ainda, acesso à higiene pessoal, 
alimentação (lanches), provisão de documentação civil e, após análise da equipe técnica, 
fornecimento de passagens aos atendidos e seus familiares.

Assim, a Prefeitura tem continuamente tomado as medidas para atendimento à 
popúlação em situação de rua. Necessário, contudo, considerar a complexidade destes 
atendimentos, vez que se trata de um público em situação de vulnerabilidade, que exige 
intervenção continuada e sensibilização para participação dos serviços oferecidos.

67476/2018



. -i.

Há de se observar, por oportuno, que a Prefeitura, em função dos referidos serviços 
oferecidos, também conta com grande incidência de demandas oriundas de outros Municípios.

Por fiih, no que tange ao levantamento atualizado da quantidade de pessoas em 
situação de rua em São José dos Campos, de acordo com o Relatório Mensal de Atendimento 
(RMA), do Sistema de Registro Mensal de Atendimento do Ministério de Desenvolvimento Social 
(MDS), referente aos meses de janeiro a abril de 2018, a média foi de 202 (duzentas e duas) pessoas 
em situação de rua atendidas.

Sendo o que cumpria informar, aprçA^eito o ensejo para apresentar protestos de 
elevada estima e consideração.

Melissa Pàlice da Costa Mendes 
Secretária de Apoio Jurídico

/

AO
EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR 
PROMOTOR DE JUSTIÇA 
JOÃO MARCOS COSTA DE PAIVA 
10a PROMOTORIA DE JUSTIÇA 
NESTA
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MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Av. Salmão, 678-Jardim Aquarius - São José dos Campos - CEP: 12246-260 
Fone: (12) 3922-5832/3922-3943-e-mail pjinfanciasjo&mp.sp.gov.br

Sâo José dos Campos, 20 de março de 2019.

Oficio n°. 055/19-10a PJ
Ref.: Representação n° MP 43.0719.0002253/2018-3*

‘(Favor mencionar essa referência)

Ia Reiteração ao ofício n0 018/19- 1õaPJ

Ilustre Senhor,

O Ministério Público do Estado de Sâo Paulo, na pessoa deste subscritor, vem à 

presença de Vossa Senhoria encaminhar cópia do ofício n° 97/18 - RC n° 2253/18, em anexo, para 

conhecimento.

Nesta oportunidade, solicito os bons préstimos de informar a esta Promotoria de 

Justiça se houve mais alguma reclamação por parte dos moradores e comerciantes em relação á 

prestação de serviços de acolhimento dos moradores de rua e usuários de drogas que perambulam 

diuturnamente pela região central do município.

No ensejo, valho-me do presente para renovar votos de elevada estima e distinta

consideração.

JOÂO MARCOS COSTA DE PAIVA 

Promotor de Justiça

Ilustre Senhor Vereador
FERNANDO PETITI
Rua Desembargador Francisco Murilo Pinto, 33 
Vila Santa Luzia, - São José dos Campos/SP 
CEP 12.209-535
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CERTIDÃO

Certífíco e dou fé que, em cumprimento a esta díügência, comparecí na Câmara 
Municipal, "Rua Desembai^ador Francisco Murilo Pinto, n@ 33, Vila Santa Luzia", e constatei que 
o Sr. Fernando PetitI não é mais vereador de SJCampos. Diante do fato não consegui efetuar a 
entrega do Ofício n8 055/19 -10 âPJ. O referido é verdade e dou fé. São José dos Campos, 21 de 
março de 2019, Eu, José Rodolfo C. de Moura, Oficial de Diligências, digitei e subscreví.
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