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INFORMAÇOES
somar. A ATUAÇAO DA
ADMINISTRAÇÃO rl'BLlLA E“ mm. DAS
PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA

Senhor Presidente

Apresentamos à consideração da casa o seguinte:
Considerando a publicidade, pnncfpm pasmo da Admmistração
Pública, presente no amgu 37, da Constituição Federal. e no amgo 4“ da Lew
Orgânica do Mumcimo de Rmerrão Preto.

Considerªndo a

EflClêHCWª.

colocada no anigo 37. caput, da

(ZF/88, como pnnclom da Administração Pública

Considerªndo
constante no

meu

dissemwnadc na

Lew

o dlre1lu ao devido acesso à Informação.

XIV. amgo 5“. da Conslllulção Federal, e amplamente

de Acesso à Informação nª 12 527/2011

Considerando

a

transparência,

elemento

essenCIaI

e
Wndlspensàvel à boa Admimslração Pública e que vem, aos poucos, sendo
melamada no municipio de Ribewrâc Preto.

Considerando

(:

pnmewm amgo do Regwmenlo Interno da

Câmara Municipal de Rrbeirâo Prem, que expressa a função de «scanzaçao
financeira e de controle externo do Município a Câmara Mumcupal
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Câmara Municipal de Ribeirão Preto
Resta, portanto, evidente a Imponâncla e necessidade de se
saber iniornrações sobre pessoas em situação de ma.
Porem, dúvidas centrais pairam sºbre as iniormações o
desenvolvimento das atrvrdaoes da Secretaria Mumclpal de Assistência Soclal.
Desta felis. apresentaese () segutnle REQUERIMENTO:
Ao Exmo Sr Prefeito Municipal, que nos elucide as quesiaes

abaixe.
.

.

.

,

,
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Atualmente, quantas pessoas estão em situação de rua
no municipio de Rlbelrâo Prelo7

Quamas eram até 20167
Quais políticas Dúbhcas exlslem para dimmmr essa
quantidade e auxiliaresses munícipes?
Como e feito o acompanhamento
situação de rua?

das pessoas em

Qual a porcentagem das pessoas em situação de rua
que são dependentes quimicos?
Quais regiõeS da Cldade concentram

(]

maior número de

moradores em slluaçãu de rua? Por quais mal“/Ds?
Existe programa de prevenção, tratamento ou aoxiiio

para as pessoas em situação de rua quanto ao consumo
de drogas7
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7,1, Caso a resposta antener seja positiva, lnlormar quais

são esses programas, como são execulados, qual a
equipe atuante e quals os resultados ja foram obiidos
7

2, Caso a resposta de nem 7 Seta poslllva, Informar

esses programas

la'

estão de acordo com a

se

Lei Federal

nº 13 BAD/20197

Caso a resposta do iiem 7 2 sela negativa, informar
o que falta mudar para que o atual programa esteja em
7 3.

consonánCla com a Lel Federal nª 13.840/2019?
&

Preleliura realiza parceria com órgãos e entidades
públicas ou onvados para o trabalho com pessoas em

A

situação de maº lnlormar quats, como ocorrem, com
quem são realizadas, desde quando ocorrem e os
resultados obltdos.
9. Caso a resposla do item

&

seja negativa, informar e

mollvo de não extstirlals programas
10 Qual é o número de servldores públlccs municipals que

atuam dlretamente com as pessoas em situação de rua7
Quais São Suas formações e alrlbuições?
11

programas de Capactlação e atualizaçao dos
servldores públicos municipais que atuam diretamente
com as pessoas em situação de ma? Se sim, informar
Há

quais são, como ocorrem, a lreoueneia com que
morrem, quem os realiza e se .a estão em consonância
com a Lei Federal nº 13 340/2019?
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12,Ha' controle do número e ongem de pessoas que
desembarcam na estação rodovxa'na que apresentam

estar em suuação de vulnerabmaade social? Para onde
são mremonadosv

Atenciosameníe,

waevão Preto, 10 dejunho de 2019
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