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Ofício nº 2335/2018-CM

Senhor Presidente

Em atenção à solicitação dessa E. Câmara Municipal, relativamente
ao(s) REQUERIMENTO(S) de informação abaixo relacionado(s), apresentado(s)
pelo Vereador(a) ANDRÉ TRINDADE cumprimos o dever de encaminhar a Vossa
Excelência, em anexo, cópia(s) da(s) resposta(s) prestada(s) pelo(s) setor(es)
competente(s) desta municipalidade.

Sem outro particular, aproveitamos a oportunidade para reiterar a
Vossa Excelência os protestos de alto apreço e distinta consideração,
subscrevemos—nos.

Atenciosamente

. / LpNICANORLOPES
SECRETÁRIO DE GOVERNO ,'

REQUERIMENTO(S)Nº(s) 4209/2018

Ã Sua Excelência
IGOR OLIVEIRA
DD. PRESIDENTE DA CAMARA
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& Rai,
No tocante a indagação do nobre Edil, o SEAS/RP (Serviço Especializado de Abordagem Social),

no Complexo Urbano Vila Tibério (incluindo o próprio bairro de Vila Tibério, Vila Amélia, Vila Lo-
bato, Jardim Antarctica, estendendo-se aos bairros do Sumarezinho, Monte Alegre, Campus USP),
tem realizado em busca ativa programada, aleatória e atendimento a infomações/denúncias feitas pe-
la Câmara Municipal, continuadamente, ou, via telefônica nos serviços lGlA FAS, 156/SAM,
IGO/SNDH, especialmente na Praça Schmidt, Praça Sagrado Coração de Maria, Praça José Mortari,
Praça Santa Luzia, Avenida do Café, e outros logradouros na area, abordando/reabordando usuários
em situação de rua ou com atividades na rua, e após escuta qualificada, oferta de serviços disponíveis
na rede socioassistencial e intersetorial, e havendo adesão voluntária, os mesmo são encaminhados
aos mesmos.

Importante esclarecer ao nobre Edil, ainda, que o SEAS/RP, realiza, ainda, em busca ativa, rondas
diárias de segunda a domingo, para abordagem social, as 09h33 0, 13h30, 17h30 e 21h30, no Terminal
Rodoviário Central que se localiza naquele bairro, assim como nas imediações do mesmo (Terminal
de Transporte Coletivo Urbano - três estações), imediações da SEMAS, inclusive na própria Secreta-
ria, quando acionado por seus órgãos e/ou pelo CREAS 1 ali situado, Rua Augusto Severo, Alarnedas

Tupy e Botafogo, Praça Schmidt e entorno do Pronto Socorro Central, quarteirões iniciais, Rua José
Bonifácio e Avenida Jerônimo Gonçalves (baixada do Centro da Cidade).

Diversas ações sociais e socioassistericiais periódicas, em mutirão, com envolvimento de órgãos
públicos e iniciativa privada tem acontecido na area, notadamente na Praça Schmidt no último um
ano.

Vale salientar ao vereador, que o Serviço Público Soeioassistencial garante direitos e promove
proteção social, com absoluto respeito a cidadania das pessoas em vulnerabilidade ou risco pessoal,
social, afetivo ou econômicos, não realiza ações higienistas e nem coercitivas e ao arrepio da vontade
e do livre arbítrio dos usuários-beneficiários que atende. Que por questões técnicas os Serviços Soci-
oassistenciais não fazem ações e atuações presenciais em conjunto com órgãos da segurança pública,
embora haja articulação e interlocução entre tais órgãos.

Interessante esclarecer, ainda, que quando necessário, o SEAS/RP, por meio do

DPSE/SEMAS/PMRP, requisita limpeza de espaços urbanos e ate' intervenção de segurança pública,
notadamente nos casos em que se constata indícios de cooptação de pessoas em situação de rua para
práticas delituosas, assim como aciona o SAMU para atendimentos pertinentes, o Conselho Tutelar,
quando há envolvimento de crianças e adolescentes e violação de seus direitos, e, referenciamentos
diversos (PETI, Coordenadoria do Idoso, saúde (casos de saúde pública), etc,).

Há, ainda, o atendimento na área do entorno do Terminal Rodoviário, de equipes do Programa de
Consultório de Rua da Secretaria Municipal da Saúde, articulado e interlocução com este SEAS/RP.
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Há registro de que em razão de ações interventivas da Policia Militar, Civil e Guarda Civil Muni-
cipal, no combate a práticas delituosas na Praça Schmidt e imediações, notadamente do tráfico de
drogas, incluindo prisão de traficantes que atuavam na área, e ações da Vigilância do Terminal Ro—

doviário e Shopping Center a ele anexo, moradores em situação de rua e atividades na rua tem sido
impedidos de concentrar e permanecer naqueles locais, o que momentaneamente levou-os & se espa-
lharem por logradouros (ruas, avenidas e praças) nas imediações, local onde continuam recebendo
abordagem e reabordagem deste SEAS/RP.

Atenciosamente,

MarleneDti iii/guªiãdsxârttos
Diretora do D partamento de Proteção Social Especial

fªvª/“”?.
Carlos Cezar Barbosa
SecretárioMunicipal de Assistência Social
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