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O vereador é um importante agente político, que além de legislar tem como 

função encaminhar as reivindicações da população ao Executivo Municipal, sendo o principal 

elo entre a comunidade que representa e o poder público municipal. Assim, venho pelo 

presente documento requerer a mesa, após ouvir o Plenário, ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal 

de Roseira, Jonas Polydoro, informações sobre a possibilidade de implantação de uma 

 

JUSTIFICATIVA 

A população em situação de rua é um grupo populacional heterogêneo que possui 

em comum a pobreza extrema, os vínculos familiares interrompidos ou fragilizados e a 

inexistência de moradia convencional regular, e que utiliza os logradouros públicos e as áreas 

degradadas como espaço de moradia e de sustento, de forma temporária ou como moradia 

provisória. 

socioassistencial individual e em grupo que garanta acolhimento provisório, convívio, 

atividades socioeducativas, através de rodas de conversa, para acolher com privacidade 

pessoas em situação de rua e desabrigo por abandono, migração, ausência de residência ou 

pessoas em trânsito e sem condições de autossustento, com acompanhamento e 

encaminhamentos à rede socioassistencial ou às demais políticas públicas, com 

características residenciais que proporcione ambiente acolhedor e respeite as condições de 

dignidade dos seus usuários. Encaminhamentos para localizar familiares e  obtenção de 

documentação oficial, como a carteira de identidade. 

Este requerimento proposto foi pensado numa visão de inclusão social, pautada 

em princípios humanistas, de respeito ao próximo, de valorização da diversidade social e 

cultural, buscando o acolhimento e não a discriminação dos moradores de rua. 

                                  Plenário Vereador João Caltabiano, 08 de abril de 2013. 
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