REQUER

INFORMAÇÕES

MUNICIPAL

POR

MEIO

A

PREFEITURA

DA

SECRETARIA

MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL SOBRE OS
MORADORES EM SITUAÇÃO DE RUA

SENHOR PRESIDENTE,
Apresentamos à consideração da Casa o seguinte:
CONSIDERANDO noticias vinculados nos órgãos de imprensa
nacionais e municipal de que o Brasil e notadamente, o Municipio de Ribeirão Preto será
atingido por uma intensa frente fria, que derrubará vertiginosamente às temperaturas;
CONSIDERANDO que o Municipio de Ribeirão Preto possui
uma quantidade razoável de cidadãos vivendo em situação de rua;
REQUEREMOS, nos termos constitucionais e regimentais que,
a Prefeitura Municipal por meio da Secretaria Municipal da Assistência Social, nos
informe:
1- Os equipamentos municipais estão preparados para acolher a todos
as pessoas que estão vivendo em situação de rua?
2- A Prefeitura Municipal possui um censo que demonstre o real
quantitativo de pessoas que estão vivendo em situação de rua atualmente no municipio?
3- Quais ações a Prefeitura Municipal realizará para atender as pessoas
que estão vivendo em situação de rua em relação a esta onde de frio, e também ao período de
inverno que se aproxima?
4- Quais são os equipamentos municipais (Próprios ou de entidades
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parceiras) existentes a disposição das pessoas que vivem em situação de rua? Informar o endereço
de cada equipamento e a quantidade de pessoas que podem acolher?
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5- O Municipio possui algum equipamento que não esteja apto em sua
equipamentos, qual é o motivo e a previsão para que os mesmos estejam em total funcionamento?

Sala das Sessões, 16 de maio de 2022.

COLETIVO POPULAR JUDETI ZILLI
Vereadora - PT
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plenitude para acolher as pessoas que vivem em situação de rua? Se sim, quais são esses
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