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PROJETO DE LEI 

INSTITUI, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO 

DE VILA VELHA, O “CADASTRO 

MUNICIPAL DAS PESSOAS EM 

SITUAÇÃO DE RUA”, E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA, Estado do Espírito Santo, no uso legal das 

atribuições, 

D E C R E T A : 

Art. 1º Fica instituído, no âmbito do município de Vila Velha, o “Cadastro Municipal das 

Pessoas em Situação de Rua”. 

Art. 2º O Cadastro que trata o esta Lei tem por objetivo: 

I - cadastrar os cidadãos, com riqueza de dados, coletando informações que envolvam 

filiação, endereço da última residência, escolaridade, registros de âmbito federal como 

registro geral e certificado de pessoa física, quando houver, e demais dados que auxiliem no 

cadastro; 

II - encaminhamento dos cidadãos dependentes químicos para centros de tratamento 

especializados, oferecidos pelo Município, ONG’ ou entidades civis e religiosas. 

III - encaminhamento os cidadãos para realocação no mercado de trabalho, através da 

participação em cursos profissionalizantes oferecidos por instituições municipais e inseri-los 

em cadastro municipais e/ou estaduais de profissionais. 

Art. 3º Parcerias com a iniciativa privada poderão ser efetuadas com o intuito de aplicação 

desta Lei, para à ampliação de seu alcance conforme dispõe a legislação específica. 

Art. 4º As despesas decorrentes com a execução da presente Lei correrão por cona das verbas 

do orçamento, suplementadas se necessário. 

Art. 5º O Poder Executivo regulamentará a presente Lei, no que couber, no prazo de 90 

(noventa) dias, contados da data de sua publicação.  

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Vila Velha ES, 12 de março de 2019. 

 

 

Nilma Maria Guêz da Silva 

Vereadora 
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JUSTIFICATIVA 

 

Nobres colegas Edis, 

 

A existência de jovens moradores de rua é um problema de saúde social que                        

aflige não apenas essa parcela da população, mas toda sociedade.  

 

Além de ser alvo de criminosos e exploradores sexuais, bem como, do tráfico de 

entorpecentes, muitos recorrem ao crime e atos atrozes, até em virtude da própria 

sobrevivência. 

 

O referido programa tem por objetivo minimizar esse quadro realocando esses jovens no 

mercado de trabalho e, ou encaminhando-os para os devidos tratamentos contra a dependência 

química. 

 

Tendo em vista colaborar para a homeostase desse grupo de cidadãos, que carece de 

assistência urgente, bem como de toda a sociedade, peço aos senhores vereadores a aprovação 

desta propositura. 

 

Vila Velha ES, 12 de março de 2019. 

 

 

 

Nilma Maria Guêz da Silva 

Vereadora 

 

 


