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Com fulcro no art. 443 e seguintes do regimento interno desta Casa de Leis, requeiro à Mesa Diretora,
ouvido o soberano plenário, que determine a convocação de Audiência Pública no dia 17 de Agosto de
2017, às 14:00 no Plenário de Deliberações deputado Milton Figueiredo, com a finalidade de debater
Políticas Públicas para inclusão social de pessoas em situação de rua.

Esta audiência contará com a presença dos senhores Deputados Estaduais, devendo ser convidados o
Prefeito Municipal de Cuiabá, Prefeito Municipal de Várzea Grande, Vereadores de Cuiabá e Várzea
Grande, Secretário Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano-SMASDH, Secretaria
de Estado de Trabalho e Assistência Social-SETAS, Secretaria de Estado de Justiça e Direitos
Humanos-SEJUDH, Secretaria de Estado de Segurança Pública-SESP, Secretaria de Estado de
Cidades, Conselho Regional de Serviço Social-CRESS-MT, Defensoria Pública, Ministério Público,
Casas de Recuperação: Centro Terapêutico Paraíso, Tenda de Abraão, Tempo de Vencer, Help Vida,
Templo de Davi, Limiar, Raízes de Jessé, Rosa de Saron, Lar Cristão, Ordem Pública do Município de
Cuiabá, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Estadual de Saúde, IPHAN, Ordem dos Advogados
de MT-OAB, SINE, Grupo de Trabalho para estudo de políticas públicas para pessoas em situação de
rua, Consultório de Rua-SMS, Fórum Saúde Mental de Cuiabá, Fórum População de Rua, Conselhos
de Direitos Humanos, Pastoral dos Migrantes, Conselhos Tutelares de Cuiabá e Várzea Grande,
UCAMB, UCAM, FEMAB, UNIVAB, CUFA, Ministério Público, Juizado de Infância e Adolescente,
Associação Comercial do Calçadão.
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JUSTIFICATIVA

A crise política e econômica em que o País vivencia neste momento, resulta em uma série de
problemas de ordem social, desafios e implementos às políticas públicas, que devem reger em seu
aspecto de organização e métodos para o enfrentamento direto, neste caso particular, os moradores de
rua, sempre no intuito de plotar, abordar,conhecer, orientar, sugestionar, informar, convidar, direcionar,
abrigar, amparar e acomodá-los.

Além de tudo isto, temos que envolver a atenção e a preocupação constantes das autoridades
responsáveis, entidades e segmentos organizados junto da população que fica sempre a observar tudo
o que acontece em redor de si e pouca coisa pode fazer, a não ser oferecer esmolas.

Recentemente, dia 11 de junho de 2017, tiveram inicio os trabalhos de demolição e limpeza da área
chamada Ilha da Banana, na região do Largo do Rosário, no Centro de Cuiabá. Esta área estava sendo
ocupada por transeuntes, usuários de entorpecentes e moradores de rua. Isto aconteceu após os seus
antigos proprietários terem mudado do local, ao serem indenizados pelo Governo do Estado, decorrente
das obras do VLT.

Sabemos que em Cuiabá temos uma população de aproximadamente 500 moradores de rua. Estas
pessoas são vistas como marginais pela população em geral. Nestas últimas décadas surgiu uma
diversidade de denominações a essa população, sendo esses: favelados, desabrigados, migrantes,
mendigos, pedintes, alcoólatras, sem tetos, sem moradias, dentre outros.

A população em situação de rua não pode ser explicada a partir de um único conceito, pois se dá
através de vários fatores como doenças mentais, não ter trabalho e renda. Há aqueles que são
expulsos de suas casas, abandonados pela família ou também vivem nessas condições por desastres
naturais. Há muitas diferenças que se dividem pelas origens de cada pessoa, interesses, motivos
pessoais de cada um e que a única semelhança é a situação de estar na rua e passar pela pobreza
extrema.

A população em situação de rua se caracteriza por ser um grupo populacional heterogêneo, composto
por pessoas com diferentes realidades, mas que têm em comum a condição de pobreza absoluta,
vínculos interrompidos ou fragilizados e falta de habitação convencional regular, sendo compelidas a
utilizarem a rua como espaço de moradia e sustento, por caráter temporário ou de forma permanente.

Entre os principais fatores que podem levar as pessoas a irem morar nas ruas estão: ausência de
vínculos familiares, perda de algum ente querido, desemprego, violência, perda da autoestima,
alcoolismo, uso de drogas e doença mental. Apesar da realização de alguns programas sociais, poucas
políticas públicas são desenvolvidas para solucionar esse problema.

As Organizações Não Governamentais (ONGs) e as Instituições Religiosas se destacam nos serviços
de amparo a essas pessoas, atuando na distribuição de alimentos, roupas e cobertores. Outro trabalho
de assistência são os abrigos temporários e os albergues que, de um modo geral, são considerados
insuficientes para suprir a demanda dessa população.

Nesse sentido, devem ser desenvolvidas políticas que atuem na causa do problema, não somente em
serviços de distribuição de alimentos e outros objetos, proporcionando dignidade para todos os
habitantes.

Dessa forma as condições de vulnerabilidade vivenciadas pela população em situação de rua,
associadas às questões psicossociais geradoras de sofrimentos físicos e emocionais, potencializam os
riscos de saúde desse grupo, o que contextualiza um desafio para as políticas públicas de saúde
vigentes.



Existe ainda o fator primordial desta população que é o querer, o prazer, a vontade em viver, morar ou
habitar como nômades, perambulando o dia todo pelas ruas da cidade.

Estes realmente não querem moradia, têem o prazer em viver assim.
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