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Considerando que o Centro Pop desenvolve ações visando o atendimento
especializado à população em situação de rua ;
Considerando que exerce um trabalho Especializado em Abordagem Social;:
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para com a população em situação de rua ;
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Considerando que os serviços ofertados para as pessoas que utilizam as:>:
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ruas como espaço de moradia e/ou sobrevivência;
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Considerando que o Centro Pop tem a finalidade de assegurar atendimento •.:
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e atividades direcionadas para o desenvolvimento de sociabilidades, na perspectiva
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fortalecimento de vínculos interpessoais e/ou familiares que oportunizem a construção de
novos projetos de vida ;
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Considerando que o Centro Pop oferece trabalho técnico para a análise das ~:1
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demandas dos usuários, orientação individual e grupal e encaminhamentos a outros ~~
serviços socioassistenciais e das demais políticas públicas que possam contribuir na
construção da autonomia , da inserção social e da proteção às situações de violência.
Considerando que o serviço especializado em Abordagem Social é ofertado
de forma continuada e programada com a finalidade de assegurar trabalho social de
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abordagem e busca ativa que identifique, nos territórios, a incidência de situações de risco
pessoal e social, por violação de direitos;
Considerando que o Centro Pop deve garantir atenção às necessidades
mais imediatas das famílias e dos indivíduos atendidos, buscando promover o acesso à
rede de serviços socioassistenciais e das demais políticas públicas na perspectiva da
garantia de direitos;
Considerando que a equipe deve buscar a construção gradativa de vínculos
de confiança que favoreçam o desenvolvimento do trabalho social continuado com as
pessoas atendidas;
Considerando que a abordagem social constitui-se em processo de trabalho
planejado de aproximação, escuta qualificada e construção de vínculo de confiança com
pessoas e famílias em situação de risco pessoal e social nos espaços públicos para
atender, acompanhar e mediar acesso à rede de proteção social.
Requeiro , à Mesa, satisfeitas as formalidades regimentais , seja oficiado ao
Exmo. Sr. Prefeito Municipal, no sentido de que nos informe:
1) Qual o número de funcionários do Centro Pop e quais as atribuições de
cada um?
2) O quadro de funcionários está completo?
3) Caso negativo, o que a Secretaria de Assistência Social está fazendo
para sanar a falta de funcionários?
4) Quantos atendimentos são realizados diariamente no Centro Pop?
5) Quantas refeições são ofertadas?
6) Quantos moradores são acompanhados e recebem aluguel sociais?
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