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*CÂMARA MUNICIPAL REALIZA AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE POPULAÇÃO
DE RUA*
Notícias Diversas
Enviado por: BAB
Enviado em: 03/03/2010 11:40:00

Amanhã, sexta-feira (5), acontecerá Audiência Pública para discutir a
Política Municipal para População em Situação de Rua. A audiência será no
auditório da Câmara Municipal de Fortaleza a partir das 9h30.
O objetivo é
sensibilizar e discutir a construção de uma Política Pública Intersetorial
para Pessoas em Situação de Rua em Fortaleza.
A Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) e as organizações da
sociedade civil que possuem ações ligadas a essa população participam da
mobilização para a audiência. Como resultado, a Semas pretende estabelecer
com os parlamentares e com a sociedade civil uma expansão das ações e
serviços no âmbito das políticas públicas municipais.
Para essa articulação, o Município inspira-se nas ações do decreto que, em
dezembro de 2009, criou a Política Nacional para População em Situação de
Rua que busca garantir a promoção dos direitos humanos, civis, políticos,
econômicos e sociais dessa população. A audiência foi requerida pelo
vereador Ronivaldo Maia (PT).
A Prefeitura de Fortaleza, através da Semas, executa ações voltadas para a
população em situação de rua em nossa cidade desde 2007, quando a Secretaria
foi criada. Hoje, a população já conta com o Centro de Atendimento à
População de Rua (CAPR) que funciona de segunda à sexta, das 8h às 17h.
O CAPR oferece serviços de acesso à documentação oficial, de identificação
familiar; atividades socioeducativas e artísticas. Além de ações
intersetoriais que viabilizem atendimentos específicos segundo os graus
diferenciados de rompimento dos laços familiares e sociais.
Além do CAPR, existe o Espaço de Acolhimento Noturno (EAN) que acolhe
pessoas em situação de rua, fomentando, entre essas pessoas, a construção de
projetos de vida que têm, entre seus objetivos, a saída das ruas. O espaço
funciona, das 18h às 7h da manhã, todos os dias da semana.
*Assessoria de Comunicação da Secretaria Municipal de Assistência Social
–Semas*
*Klycia Fontenele e Amanda Nogueira *(jornalistas) e *Gisa
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Carvalho*(estagiária)
*Contato: 3105-3489 ou 8792-3662 *(Klycia) *ou **8861-6558* (Amanda)
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