Câmara Municipal de Americana

Requerimento Nº 595/2019

Autor: Rafael Macris
Assunto:
Requer
informações
e
providências sobre trabalho realizado com
pessoas em situação de rua no município
de Americana.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,

Estamos acompanhando pelos jornais e noticiários nos últimos dias, vários
problemas relacionados com pessoas em situação de rua na cidade de Americana.
Obviamente morar nas ruas não é uma condição fácil. Há que se lidar com
uma série de questões inoportunas: violência, falta de saneamento básico e higiene, a
falta de alimentação, a precariedade e o abandono de uma vida confortável em geral.
Além disso, um problema grave é o frio, principalmente durante a noite e
madrugada e infelizmente presenciamos o resultado desse problema na nossa cidade nos
últimos dias, com o falecimento de um morador de rua no bairro Campo Limpo em
virtude de hipotermia.
As garantias constitucionais de dignidade da pessoa humana e do direito à
moradia já colocariam a responsabilidade ao Poder Público em criar políticas públicas,
mas também foram feitas leis específicas para essa população como a Política Nacional
para População em Situação de Rua, implementada em 2008.
Estamos acompanhando há algum tempo a falta de serviços específicos na
cidade de Americana para essa população, principalmente o trabalho de abordagem
social, que desde março de 2017 não vem acontecendo na cidade, e todas as vezes que
se é questionado a Secretaria de Ação Social e Desenvolvimento Humano sobre o caso,
falam que está prestes a ser realizado, que irá realizar esse ou aquele trabalho, mas a
verdade é que efetivamente não estamos visualizando nenhuma ação ou tentativa de
ajuda à essas pessoas.
Ante o exposto, atendidas as formalidades regimentais, REQUEREMOS,
que seja oficiado a Prefeitura Municipal de Americana, para que através do setor
competente, envie a esta Casa de Leis as seguintes informações:
1) Por qual razão o projeto de Abordagem Social foi suspenso no município?
Existe previsão de retorno? Qual?
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2) Existe algum projeto ou ação sendo desenvolvido na cidade com as
pessoas em situação de rua?
3) É feito algum trabalho para cadastro dessas pessoas? Caso positivo,
encaminhar. Caso negativo, seria possível a realização desse serviço? Justificar.
4) Durante o inverno é feito algum tipo de trabalho ou ação específica junto a
esses moradores para minimizar os problemas advindos do frio?
5) Seria possível a reabertura ou criação de um albergue noturno municipal?
Justificar.
É o Requerimento.
Plenário Dr. Antônio Álvares Lobo, 10 de junho de 2019.

Rafael Macris
Vereador
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