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Senhor Presidente, 	
f 	u GONÇALVES 

PRESIDENTE 

Em atenção ao requerime o 	1301/2014, de autoria do 

nobre Vereador FERNANDO ALVES LI 	A DINI e aprovado por esse 

Legislativo, no qual solicita informações sobre a situação de moradores de rua em", 

Sorocaba, informamos a Vossa Excelência, com os esclarecimentos da SEDES — 

Secretaria de Desenvolvimento Social, que: 

1. e 3. A Secretaria de Desenvolvimento Social dispõe 

atualmente, de duas (02) equipes de Abordagem Social, que são compostas pelos 

seguintes membros: 04 Agentes Sociais, 02 Motoristas, 02 GCM's e 01 Assistente 

Social. Importante ressaltar que Sorocaba possui o diferencial de contar com 

Assistente Social e GCM's na equipe de Abordagem Social (Busca Ativa), sendo 

uma das primeiras do Brasil a contar com mais profissionais, do que preceitua o 

Manual Técnico de Serviço Especializado para população em Situação de Rua do 

Ministério do Desenvolvimento Social — MDS. 

2. As equipes percorrem ' as vias da cidade,  identificando 

casos de vulnerabilidade e situação de rua, bem como a Abordagem destas 

pessoas, nos seguintes horários: segunda a sexta-feira das 8h às 22h e das 8h às 

17h, nos finais de semana e feriados. Nos períodos chuvosos ou de inverno mais 

rigoroso, o horário é estendido até a madrugada. Também de forma pioneira e 
autônoma, nossa cidade passará a contar em breve, com equipes que façam a 

Busca Ativa, nas 24 horas do dia, ampliação esta, que já está em processo de. 

formatação. 

4. e 9. Atualmente o Centro POP atende cerca de 60 a 70 

pessoas por dia que podem iniciar nesta unidade a construção de seu processo de 

`saída das ruas', neste importantíssimo equipamento municipal, especializado no 

atendimento de pessoas em situação de rua e que oferta atendimento psicossocial, 

atividades de convivência, busca promover o resgate de vínculos familiares das 
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Acolhimento para Dependência Química com acesso à População em Situação de Rua 

Entidade Modalidade Vagas Valor de  Repasse Anual 
Acolhimento 

Associação Pode Crer Dependência 8 R$ 115.664,00 
Química  

Acolhimento 
GRASA - Grupo de Apoio Santo Antônio Dependência 59 R$ 836.640,72 

Química  

6. e 10. A população em situação de rua pode acessar 

nossos serviços das seguintes formas: 

> Por meio da Abordagem Social, que faz a Busca Ativa 

identificando e. ofertando os recursos disponibilizados, por intermédio da Central 

de Triagem, instalada na rodoviária ou, diretamente no Centro POP, onde poderá 

ter acesso aos recursos e serviços mencionados no item acima. Em decorrência 

das especificidades e necessidades de cada indivíduo, não há um fluxo específico 

com um 'desenho' universal e único. O que há, é a identificação de cada demanda 

e seus desdobramentos, como por exemplo: Encaminhamentos para acolhimentos 

terapêuticos para dependência química, encaminhamentos para pernoite e emissão ; 

de passagem rodoviária para retorno a cidade de origem e/ou destino, 

encaminhamentos para emissão de documentos, encaminhamentos para a r e 

básica de saúde, entre outras inúmeras situações pontuais elaboração de currículo 

e encaminhamentos ao PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) ou 

cooperativas. A partir destes encaminhamentos, começam a serem construídas as 

etapas para o processo de 'saída das ruas', a colocação efetiva em uma vaga de 

emprego e a continuidade dos acompanhamentos técnicos no Centro POP, 

fortalecem o entendimento do protagonismo individual e as reais possibilidades 

de construir a autonomia em suas próprias vidas, a busca por uma moradia 

convencional (alugada, se necessário) passa a ser um objetivo tangível, assim 

como a inserção em cadastros de programas habitacionais proporcionam a 

perspectiva desta construção de um novo futuro; 

7. Os serviços de acolhimento na modalidade República 

estão em processo de implantação com pelo menos duas entidades locais 

/ 
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(Momunes e Lua Nova), o custeio destas unidades se dará com recursos do 

Governo Estadual por meio do Programa Cartão Recomeço. O início das 

unidades deve se dar em meados do segundo semestre. 

8. 	De acordo com os levantamentos estatísticos e 

cruzamento de dados entre a Busca Ativa (Abordagem Social) e os atendimentos 

realizados no Centro POP, estimamos aproximadamente 300 pessoas em Situação 

de Rua. Importante destacar que dentre esta população há três grupos 

predominantes: Aqueles que possuem família e domicílio, porém, os vínculos 

estão extremamente fragilizados ou rompidos tornando assim, a 'rua' um espaço 

mais atrativo e de 'liberdade', outro grupo bastante numeroso é o de pessoas que 

saíram de suas cidades de origem em busca novas oportunidades profissionais e 

não obtiveram êxito e de alguma forma, acabaram se vinculando a 'rua', são 

raríssimos os casos de pessoas que não possuem nenhum tipo de familiar. 

A SEDES - Secretaria de Desenvolvimento Social mantém 

atualmente uma ampla campanha que orienta para a não doação de esmolas, Visto 

que esta prática pode fortalecer o vínculo com a rua, inibindo a perspectiva do 

resgate social do indivíduo. Diante de todas as opções de acesso aos 

equipamentos públicos especificamente planejados para a População em Situação 

de Rua, esta campanha tem o objetivo principal de ampliar o acesso a estas 

Políticas Públicas e a construção do processo de autonomia e "Saída das Ruas". 

Sendo só para o momento, subscrevemo-nos renovando os 

protestos de elevada estima e 

JOÃO 1 
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Secretário de 	 egurança Comunitária 

Excelentíssimo Senhor 
VEREADOR GERVINO CLÁUDIO GONÇALVES 
Digníssimo Presidente da Câmara Municipal 
SOROCABA - SP 


