
POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA: 

I – INFORMAÇÕES TÉCNICAS: 

1. Ação da Política de Assistência Social -  garantir o Serviço de Abordagem Social 

voltado para jovens, adultos, idosos e famílias que utilizam as ruas como espaço 

de moradia e/ou sobrevivência.  

Tem a finalidade de oferecer atendimento e acompanhamento especializados, com 

atividades direcionadas para o fortalecimento de vínculos sociais e/ou familiares, 

a organização coletiva, mobilização e participação social, assim como a 

construção de novos projetos de vida. 

Oferece orientação individual e em grupo, e encaminhamentos a outros serviços 

sócio assistenciais e das demais políticas públicas, que possam contribuir na 

construção da autonomia, da inserção social e da proteção às situações de 

violência. 

2. Órgão responsável por essa execução na Assistência Social - Este tipo de serviço 

é ofertado pelo CREAS -  Centro de Referência Especializado de Assistência Social que 

é uma unidade pública da política de Assistência Social onde são atendidas famílias e 

pessoas que estão em situação de risco social ou tiveram seus direitos violados, conforme 

o caso das pessoas em situação de rua. 

3. Parceiros potenciais -  Secretarias de Saúde/Saúde Mental/Posto de Saúde, 

Segurança e Ordem Pública, Urbanismo e Fiscalização e Postura, Serviços Públicos, além 

do Corpo de Bombeiros e Conselho Municipal do Idoso. 

II – INFORMAÇÕES SOBRE O CASO: 

 Hoje, pela manhã, no bairro Morro do Milagre, foi acolhido um senhor que estava 

em situação de rua, em uma ação conjunta com as Secretarias Municipais e demais órgãos 

acima descritos, afinal, inclusão social é garantida através da participação de outras 

políticas públicas (Decreto 7.053, de dezembro de 2009, que institui a Política Nacional 

de População em Situação de Rua).  

No caso em tela, ressaltamos que esse senhor já é acompanhado pelo CREAS e 

pela Saúde Mental desde que retornou para este município, quando chegou já com os 

vínculos familiares rompidos há décadas.  

Informamos que o mesmo tem um filho que tem estabelecido contato com ele, 

através da equipe do CREAS e que todas as ações foram executadas com a participação 

do mesmo, embora o desejo do senhor em não se estabelecer em moradia ou mesmo em 

abrigo. Desejava se manter nessa situação de rua.  

 A fim de esclarecer a todos e todas, o direito de ir e vir, previsto na Constituição 

Federal, deve ser respeitado e garantido por todas as políticas públicas existentes, bem 

como por toda a sociedade, portanto, por mais que nos comova, o indivíduo tem o direito 

de estar na rua. 

 Quando o caso se apresenta com atitudes violentas, que coloquem em risco a 

sociedade, ações policiais devem acontecer como em qualquer ato de desrespeito às leis 

vigentes, mas não era a situação. Ressaltamos que viver na rua não é crime, muito antes, 

é uma mazela social. 



 Quando o caso, como o dele, se configura com possíveis fragilidades na área de 

saúde, para a própria pessoa ou para a sociedade, a fim de evitar maiores danos, a pessoa 

é recolhida para os devidos atendimentos e tratamentos e posterior novos 

encaminhamentos para o caso. 

 Cabe ressaltar, que, a qualquer tempo a pessoa em situação de rua pode desistir 

dos planos de atendimento e retornar às ruas. Por se tratar de uma pessoa com distúrbios 

psiquiátricos (como é o caso), nada é previsível e, com a lei que desinstitucionaliza os 

doentes mentais, o tratamento é feito a nível local (municipal), através dos setores e 

equipamentos que este município já disponibiliza.  

 Em se tratando desse assunto, informamos que, segundo a lei, a responsabilidade 

para com essa população é da família, do estado e da sociedade, portanto, esta Secretaria 

de Assistência Social e Direitos Humanos, como executora dessa política, está à 

disposição para o atendimento ético e com os devidos sigilos profissionais, a todas as 

demandas que se apresentem e desde já agradece à sociedade pelo cuidado com essa 

pessoa, mas, cabe ressaltar, que, por se tratar de direitos humanos, solicitamos que nos 

procure na sede ou em qualquer de nossos equipamentos. 

Pelo princípio do resguardo das informações do usuário e da não exposição do 

caso, ressaltamos que procurem os órgãos públicos e não as redes sociais, pois, por mais 

que nos alertem e informem, expõem, ainda mais, a pessoa em situação de rua em maior 

vulnerabilidade, sem, contudo, solucionar a problemática. 

Portanto, agradecemos aos órgãos públicos parceiros, pela competência na 

execução da ação. 

Agradecemos a sociedade pela intenção de melhor atender a esse senhor, 

acolhendo-o em suas necessidades enquanto pessoa humana. 

No momento, o senhor encontra-se no Pronto Socorro para dar continuidade do 

tratamento de sua saúde e sanidade mental, que já vem sendo feito há tempos, com buscas 

à melhor qualidade de vida para o mesmo. 

 

 


