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REQUERIMENTO N.°: 	1301 

ASSUNTO: INFORMAÇÕES AO PREFEITO 
SOBRE A SITUAÇÃO DE MORADORES DE RUA EM 
SOROCABA. 

Considerando que o art. 61, incisos II e XXIV da Lei Orgânica do 
Município de Sorocaba determina que compete, privativamente, ao Prefeito exercer a 
direção superior da Administração Pública Municipal e resolver sobre os requerimentos, - 
as reclamações ou as representações que lhe forem dirigidos. - 

Considerando que 	art. 34, inciso IV, da Lei Orgânica de 
Sorocaba dispõem que compete à Câmara Municipal, privativa.mênte, exercer, com o. 
auxilio do- Tribunal de Contas ou órgão estadual competente, a fiscalização financeira, 
orçamentária, operacional e'patrimonial do Município;.  

Considerando que Sorocaba conta com inímeros moradores de 
Rua em situação de vulnerabilidade social.  

Considerando que não há estatísticas sobre pessoas em situação 
de vulnerabilidade. 	. 	. 	 .. 	. 

Considerando que o assunto já foi objeto de requerimento 
(0772/2013)  
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Este impresso foi confeccionado 
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\ 	r( de >. 	. 	reeiura 	 Gabinét 
do Prefeito 

GP-RI-0678/13 	 Sorocaba, 22 de a i 	de 2013 
T J AO EXP DENT 	ERNO 

• 	 •• 	 EM 	 •-- 
Senhor Presidente, 

JOSÉ FRAf' 	ISCO 	TINEZ 
• 	 .• 	 •. 	 •.. 	 . 	PR 

Em resposta ao re 	ento 	0772/13, de 
autoria do nobre Vereador FERNANDO ALVES LISBO 	DI 	e aprovado 
por esse Legislativo, no qual solicita as informações sobre a situação de 
moradoies de Rua em Sorocaba, informamos a Vossa Excelência que a 
Secretaria da Cidadania presta os seguintes esclarecimentos 

1 	Sim, a Municipalidade tem conhecimento do aumento de 
pessoas em situação de ruam e 	razão da Abordagem Social que e ieahzada três 
vezes na semana ou sempre que solicitada pelos municipes 

2 Em dezembro de 2012 o CRAMI que era responsável pela 
Ronda em nossa cidade, encerrou suas atividades A SECID em janeiro do 
corrente chamou vaiias entidades sociais do Município, com os quais mantem 
convênio e ofeieceu o seiviço, porem nenhuma aceitou Diante da necessidade a 

unicipalizai o serviço e fez chamamento de Assistente Secretaria decidiu municipal; 
Social, Agentes Sociais e 	 para compor uma nova equipe de 

mento a Secretaria aguarda os traites legais para Abordagem Social Neste mo 	 m 
que os concursados possam assumir seus cargos 

3 	A SECID, através do Centro:,POP tem emergencialmente 
realizado a Abordagem Social, conforme descrito no item 1 

4 	A equipe de Abordagem 	Sqcial oferece um cardapio de 
oportunidades a cada pessoa abordada, conforme determina .a Politica Nacional 
de Assistência Social 	Alem de poderem ser atendidos em 	suas necessidades 
diaiias no Centro POP, onde iecebem alimentação, higiene, encaminhamento 
para empiego, orientação juridica, atendimento psicologico, atividades lúdicas,.'  
entre 	outras, 	são 	encaminhados 	para 	Entidades 	parceiras 	onde 	podem 
permanecer internados paia recuperação, ti atamento de saúde, ser encaminhados 
paia suas cidades de oligem, confecção de documentos, etc.  

5 A SECJD mantem convenio com as seguintes entidades que 
abriga tei 	ria ou por tempo piolongado as Pessoas em Situação de Rua 
ACA 	- 	ssociaçâo Cristã de Assistência Plena, que atende a população 
o 	ecndo acolhimento para ambos os sexos por ,  peimodo de 4 a 6 meses 
Atende ainda ao migi ante com alimentação, higiene e orientação SOS - Serviço 
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de Obras Sociais atende pessoas de ambos os sexos que necessitem de acolhida 
no albeigue, onde oferece alimentação, h , 

 igiene d ,passagem para os que 	esejam 
retornar a cidade de origem A pessoa pode permanecer na entidade por ate 7 
dias Casa Transitoria Andre Luiz que atende pessoas:,:de ambos os sexos, que 
estejam 	compiometidas 	com 	algum ti po 	de 	patologia 	MOMUNES 	- 
Movimento de Mulheres Negras de Soiocaba atende mulheres e suas famílias 
em situação de vulneiabih 	 m dade, atraves de acolhimento em abrigo provisorio 
Lar Fiaterno Irmã DOI ores - atende pessoas de ambos os sexos, migrantes, 
fornecendo alimentação, higiene, roupas e orientação. 

. 	
. 	 . 

6 	A SECID teria que verificar esta possibilidade Junto a 
entidade, havendo dispombilidade no orçamento 

7 As entidades conveniadas são ACAP - valor do convênio R$ 
180 000,00/ano, 	OS - valor do convênio R$ 240 000,00/ano, Casa Transitoria S 
André Luiz - valor do convênio R$ 240 000,00/ano, Lar Fraterno Irmã Dolores 
- valor do convenio R$ 27 840,00/ano, MOMUNES - valor do convênio R$ 
144 000,00/ano 	Os criterios de acolhimentoseguem a avaliação pela equipe 
técnica, .a necessidade apresentada pela pessoa e a disponibilidade de vagas 

8 	O Conselho Nacional de Assistência Social aprovou em 
novembro 	de 	2009 	a Resolução 	n° 	10912009 	que 	tipificou 	o 	Serviço 
Especializado para Pessoas em Situação de Rua, prevendo como locus de sua 
oferta o Centro de Referencia Especializado para População em Situação de 
Rua, unidade pievista no art 7° do Decreto n° 7 053 de Dezembro de 2009 A 
aprovação da Resolução n9109 representou um avanço significativo para a 
concretização da oferta de ações as pessoas em situação de rua no SUAS, na 
medida que efetivou a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais A 
Tipificação, por sua vez 	estabeleceu paiârnetros para a oferta de serviços de 
Pioteção Social Especializado de Media e Alta Complexidade çlirecionados a 
diversos 	dentre os quais a População em Situação de Rua Sorocaba 
conta hoje como sei , erviço de Media Complexidade, executado atraves do Centro 
POP e prepara-se paia implantai o Serviço Especializado de Abordagem Social 
A PSE de Alta Complexidade esta contemplada no Município atraves das 
entidades conveniadas que fazem acolhimento 

9 	Neste momento a Secretária da Cidadania discute sobre a 
possibilid 	e 	a viabilidade econômica 	para 	impintar 	um 	Serviço 	de 
Acol 	o em Republica Õonforme pieceitua a Resolução n°109, no entanto 
e 	ações demandam tempo, consultas aos parceiros e estudos técnicos 
adequados antés da tomada de decisões 



Gabi neté 

1 O Secretaria de Relações do Trabalho 	' 	. 
( 	 11 	A SECID tem, através do Centro POR,  e dos parceiros 

conveniados prestado ielevantes serviços a popu1aço em situação de rua em 
nosso Municipio No primeiro trimestre do corrente mais de 20 pessoas foram 
encaminhadas para emprego, 17 foram acolhidos em entidades, 22 puderam 
receber novos documentos, cerca de 100 migiantes foram atendidos, orientados 
e/ou retornaram para sua cidade de oiigem Estas entre outras ações têm por 

) 	finalidade oferecer a pessoa oportunidades de Inserção flO mercado de trabalho e 
consequente mudança de vida 

12 Alem da igualdade e equidade a População.. em Situação de 
Rua recebera nesta administração o que preceitua o Art. 5 0  do Decreto n° 7.053 
de 231de dezembro de 2009, a sabei 

1- respeito a dignidade da pessoa humana, 
II- direito a convivência familiai e comunitaria, 
III- valorização e respeito a vida e a cidadania, w. 

Iv-. atendimento humanizado e univeisalizado, 
W respeito 	as 	condições 1 sociais 	e 	diferenças 	de 	origem, 	raça, 	idade 

J 	 nacionalidade, gênero, orientação sexual e teligiosa, com atenç6 especial as 
pessoas com deficiência 

Sendo so paia o momento, subscrevemo-nos renovando os 
protestos de elevada estuna e distinta consideração 

Atenciosamente, 
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, 
Excelentissimo Senhor 

IP 

VEREADOR JOSE FRANCISCO MARTINEZ 
Dignissimo Piesideríte da Câmara Municipal 	- 
SOROCABA - SP 	 - 


