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Comissão de Assistência Social, Direitos Humanos e Saúde da Câmara se reúne 

com autoridades locais nesta segunda 

  

 A tarde desta segunda-feira (09.04) foi de trabalho para a Comissão de Assistência Social, Direitos 
Humanos e Saúde da Câmara Municipal de São Lourenço. Foram realizados dois encontros entre 
autoridades locais e os membros da pasta, Waldinei Alves Ferreira, Helson de Jesus Salgado e Rodrigo 
Martins de Carvalho. Na primeira reunião, discutiu-se a presença de flanelinhas e vendedores ambulantes 
na cidade. Logo depois, o debate foi sobre a dengue.  

 Assistência social e segurança 

 Além dos integrantes da Comissão, participaram da primeira reunião o vereador Orlando Gomes, o 
comandante do 1º Pelotão da Polícia Militar, tenente Marcelo Rosa de Souza, funcionários da Casa 
Legislativa e os secretários municipais de Governo, Desenvolvimento Social e Saúde, respectivamente, 
Daniel Donato, Heny Alfradique e Allan Fabrício.  

 Um dos pontos mais debatidos foi o grande número de flanelinhas que se concentram nas 
proximidades da Ilha Antônio Dutra, principalmente aos finais de semana. “Nós realizamos abordagens 
preventivas no local frequentemente, mas só podemos agir de forma coercitiva diante de uma infração ou 
crime. Então a população precisa acionar a Polícia Militar quando se sentir ameaçada”, afirmou o tenente 
Marcelo Rosa.  

 Os pedidos de esmolas em semáforos foram outro ponto discutido. A secretária Heny Alfradique 
ressaltou que já existe uma rede de amparo em funcionamento no município, com atendimento social e 
psicológico e um albergue onde é possível dormir. Segundo ela, uma campanha será feita em breve junto 
à população de São Lourenço com o objetivo de intensificar esse tipo de trabalho assistencial com os 
moradores de rua. O comércio ambulante no centro da cidade também foi assunto na reunião.  

 Diante dos assuntos em pauta, a Comissão de Assistência Social, Direitos Humanos e Saúde da 
Câmara irá estudar a possiblidade de criar e aprovar leis que ajudem a solucionar as questões levantadas.  
Dentro de um mês e meio outro encontro será promovido para discutir a redação do texto.  

 Dengue 

 Outra reunião, realizada no final da tarde, teve como assunto principal o combate à dengue. Segundo 
as autoridades municipais, muitas residências são de veraneio ou temporada e ficam trancadas, o que 



impossibilita a  entrada dos fiscais. De acordo com a Prefeitura, o ideal é que todas as casas do município 
sejam vistoriadas para se ter um controle eficaz da proliferação do agente transmissor da doença, o Aedes 
Aegypt. O abandono de pneus velhos pela cidade, o que pode acumular água e servir de foco do 
mosquito, também foi um problema discutido. 

 Participaram do encontro Marcos Venício Silva Fonseca, Naira Graziele Souza dos Santos  e Andreia 
Mendes Flori, da Vigilância Epidemiológica; Maria Julieta Salgado, da Vigilânica em Saúde, Daniel Donato, 
secretário de Governo, e os vereadores Waldinei Alves Ferreira, Helson de Jesus Salgado e Rodrigo 
Martins de Carvalho.  

 Um projeto também será elaborado pela Prefeitura Municipal e deverá ser discutido com a  
Comissão de Assistência Social, Direitos Humanos e Saúde. O objetivo é que o texto regulamente a 
fiscalização de combate à dengue na cidade, de acordo com a lei federal vigente, e torne o trabalho 
realizado em São Lourenço mais eficaz.  

  

  

  

 


