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CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA-PERNAMBUCO 

CASA VEREADOR PLÍNIO AMORIM 

 

REQUERIMENTO Nº  360/2020 

O Vereador PAULO VALGUEIRO que abaixo subscreve, requer à Mesa Diretora 

após cumpridas as formalidades regimentais e ouvido o Plenário, vem reiterar que 

seja solicitado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito MIGUEL DE SOUZA LEÃO 

COELHO, para que o mesmo ENCAMINHE PARA APRECIAÇÃO DESTA CASA 

LEGISLATIVA UM PROJETO DE LEI CRIANDO UM ALBERGUE MUNICIPAL 

PARA ACOLHIMENTO DOS MORADORES DE RUA, DE TODOS OS GÊNEROS E 

IDADES. 

O Albergue Municipal deve oferecer aos abrigados espaço físico com 

serviços de hospedagem, alimentação, vestuário e pernoite, as informações e 

orientações necessárias à ressocialização junto ao convívio social, por meio de 

profissionais qualificados para promover a reintegração familiar e social, a 

recuperação de documentos, cursos profissionalizantes e encaminhamento 

para empregos e, nos casos em que se aplique, promover o retorno ao convívio 

familiar e comunitário para as cidades de origens, através do recâmbio 

qualificado realizado pelo Centro de Referência Especializado para População 

em Situação de Rua (Centro Pop). 

A presente iniciativa visa encaminhar um Projeto de Lei que cria um ALBERGUE 

MUNICIPAL para o acolhimento dos moradores de rua, como sugestão ao Chefe do 

Poder Executivo Municipal, para que seja avaliado pela equipe técnica da Assistência 

Social e da Procuradoria Geral e encaminhado a esta Casa Legislativa para 

apreciação dos Vereadores.  

A ação se justifica em virtude de que em nossa cidade não existe um local para 

acolhimento de pessoas em situação de rua, com assistência jurídica, social e 

psicológica, atividades de socialização e mobilização social bem como a celebração 

de Parcerias Públicas Privadas (PPP) e com outros órgãos públicos, a exemplo da 

parceria do Centro Pop com as equipes dos CAPS’s, de Redução de Danos e do 

Consultório na Rua, programas da Secretaria Municipal de Saúde, que visem resgatar 

a cidadania dessas pessoas. 

Pelo exposto, visando proporcionar um trabalho eficaz e efetivo ao tema, 

contamos com o apoio dos Nobres Pares para aprovação desta Indicação, e com a 

sensibilidade do Prefeito de Petrolina para encaminhar a Câmara de Vereadores um 

Projeto de Lei criando e implantando um Albergue Municipal em nosso Município. 

Sala das sessões, 27 de outubro de 2020. 

 
PAULO VALGUEIRO 
VEREADOR - PSD 
Líder da Bancada de Oposição 
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PROJETO DE LEI Nº ___________/2020. 

 

Cria o Albergue Municipal para o acolhimento dos 

moradores de rua e dá outras providências. 

 

Art. 1º - Cria o Albergue Municipal para o acolhimento dos moradores de rua, de 

todos os gêneros e idades. 

Art. 2º - O Albergue Municipal seria construído em local de fácil acesso, com 

padrão básico de qualidade, segurança e conforto, observando limite de capacidade, 

regras de funcionamento e convivência, acessibilidade, salubridade, respeitado o 

direito de permanência da população em situação de rua. 

Art. 3º - Os moradores de rua obedeceriam a regras de funcionamento, de 

convivência e horários de entrada e saída, regulamentados pela direção.  

Art. 4º - O Albergue teria uma equipe multidisciplinar composta por: Assistente 

Social, Psicólogo e Pesquisador lotados na Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

Social e Direitos Humanos, em especial aos que compõem o Centro de Referência 

Especializado para População em Situação de Vulnerabilidade (Centro Pop). 

Art. 5º - O Albergue Municipal poderá funcionar através PPP (Parceria Pública 

Privada) com empresas ou entidades da sociedade civil organizada que tenham 

atribuições relacionadas direta ou indiretamente com a matéria. 

Art. 6º - O Albergue Municipal poderá ser beneficiado com os serviços 

decorrentes da parceria do Centro Pop com as equipes dos CAPS’s, de Redução de 

Danos e do Consultório na Rua, programas da Secretaria Municipal de Saúde. 

Art. 7º - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta das 

dotações próprias consignadas no orçamento, suplementadas se necessário. 

Art. 8º - Esta lei entrará em vigor após a sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

JUSTIFICATIVA 

O projeto em epígrafe visa criar um abrigo municipal para acolher os moradores 

de rua, em virtudes da grande quantidade de pessoas que vivem e dormem nos 

logradouros de nossa cidade, sujeitas a todo tipo de violência. 

Convém salientar que em virtude da crise econômica, tem aumentado a 

migração desordenada e em consequência aumentado a população de rua, que utiliza 
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os logradouros públicos, buscando abrigo em barracos construídos em terrenos 

baldios, embaixo de marquises, em plena praça pública, em imóveis abandonados, 

fazem deles espaços de convívio e, principalmente, de sobrevivência, de forma 

temporária ou permanente, sem condições de higiene e habitação, condição que 

torna essa parcela da população mais vulnerável. 

O albergue, além da acolhida, procurará ressocialização através de uma 

parceria pública privada, om assistência jurídica, social e psicológica, atividades de 

socialização e mobilização social  tais como: recuperar os documentos, cursos 

profissionalizantes, encaminhamento para empregos promovendo a inclusão social da 

população de rua, retorno para as cidades de origem, através do recâmbio qualificado 

realizado pelo Centro de Referência Especializado para População em Situação de 

Rua (Centro Pop), visando resgatar a cidadania dessas pessoas. 

O objetivo é reunir os munícipes, incluindo a iniciativa privada, bem como os 

Poderes Públicos constituídos, para mobilizar em torno do tema da população de rua, 

defendendo sete princípios, dentre eles destaque para o respeito à dignidade da 

pessoa humana; o direito à convivência familiar e comunitária; a valorização e o 

respeito à vida e à cidadania; o atendimento humanizado e universalizado; a 

erradicação de atos violentos e ações vexatórias e de estigmas negativos e 

preconceitos sociais que produzam ou estimulem a discriminação e a marginalização, 

seja pela ação ou omissão. 

 

Sala das sessões, 27 de outubro de 2020. 

 
 
PAULO VALGUEIRO 
VEREADOR - PSD 
Líder da Bancada de Oposição 
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