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PROPOSIÇÃO Nº. 466/2022 
 
Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Senhoras Vereadoras, 
Senhores Vereadores, 

 

A questão da moradia é uma temática pertinente no município de Abaetetuba, uma vez 

que se nota aumento da presença e circulação de pessoas em situação de rua, seja nas 

praças, nos semáforos, lojas e bancos, dado que não raro encontramos, por exemplo, pessoas 

com cartazes pedindo algum valor ou oportunidade de emprego, geralmente com crianças 

presentes nesses momentos. 

Cabe ressaltar que é evidente que há ainda pessoas de outros países, em nosso meio, 

ao observamos o idioma falado, ao caminharmos no centro da cidade. Em termos estatísticos, 

segundo a CNN Brasil, em maio de 2022, ocorreu um salto de 158.191 para 184.638 pessoas 

vivendo nas ruas. Mas o que tem contribuído para esse cenário? Os fatores como o alcoolismo 

e uso de drogas são motivos que levam a maioria dessas pessoas a morar na rua, em seguida 

encontram-se o desemprego (aspecto econômico) e os problemas familiares, doenças mentais 

e os refugiados, entre outros, por isso, é crucial que ocorra um acompanhamento para essas 

pessoas em situação de rua, em que se estude as causas e suas especificidades para que se 

amenize este quadro. 

Pelo expendido acima é que demando, em acessão às normas deste parlamento, que 

a Mesa Executiva envie expediente para a Excelentíssima Senhora Francineti Maria Rodrigues 

Carvalho, Prefeita Constitucional deste Município, solicitando a criação de um Centro de 

Acolhimento para pessoas em situação de rua e/ou ainda que as Secretarias de Saúde e 

Assistência Social do município promovam ações que assistam essa demanda social. 

Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba: “Mario Ferreira Fonseca”, em 12 de dezembro de 

2022. 

Regi Mota 
VEREADOR – PSD 


