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ATA DA XIX REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ INTERSETORIAL DA POLÍTICA 

MUNICIPAL PARA A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA, REALIZADA NO DIA 19 DE 

ABRIL DE 2017, NO AUDITÓRIO DA SMDHC – RUA LÍBERO BADARÓ, 119 – TÉRREO – 

CENTRO-SP, COM A PRESENÇA DOS MEMBROS TITULARES: Elizete Miranda (SMDHC), 

Cesar Alexandre Hernandes (SMADS), Katia Muniz Amirati (SMS), Marcela Parcelli (SMTE), 

Laura Diaz Montiel (SMSO) e Manoel Messias dos Santos (MNPR). MEMBROS SUPLENTES: 

Jean Carlo Bispo Silva (SMDHC), Célia Fiorani Villa (SEHAB), Paula Frega (RPR), Castor José 

Guerra (RPR), Elizabeth Silveira Ramos (RPR), Antônia Regina de Araujo Keller (CROPH) e 

Wanda Brito Balbi (RPR). PARTICIPANTES: Alcyr Barbin Neto (SMDHC), Rita de Cassia de 

Oliveira (SMDHC), Vinicius Duque (SMDHC), Tomás Magalhães Andreetta (SMDHC), Cilene 

Maria Fernandes (SMDHC), Denise Bonifácio (SMPR), Rosiene Silvério (SMADS), Wilherson 

Carlos Luiz (Defensoria Estadual), José França, Caroline Sanchez (Cruz Vermelha), Priscila 

Biggi (Cruz Vermelha), Antônio Vieira, Antonio Carlos Nogueira Ferreira, Davi Silva, Jô Tranças, 

Renato Sena, Paula Monteiro de Siqueira, Antonio Pereira.  

O Sr. Jean (SMDHC) abriu a reunião informando que o encontro em questão foi uma 

deliberação da XXXX Reunião Ordinária do Comitê Intersetorial da Política Municipal para 

População em Situação de Rua, tendo como pautas: 1) formação dos Grupos de Trabalho 

(GTs); e 2) reorganização das reuniões do Comitê PopRua. Em seguida, foi lida e aprovada 

sem alterações a ata da XXXIX Reunião Ordinária do Comitê PopRua. 

O Sr. Jean (SMDHC) explicou que o objetivo da formação dos Grupos de Trabalho é 

otimizar as atividades do Comitê PopRua e facilitar o desenvolvimento das iniciativas propostas 

ao longo das reuniões ordinárias. Foram inicialmente propostos quatro GTs: visitação de 

centros de acolhida, seminário PopRua, comissão eleitoral e acompanhamento de 

encaminhamentos. Foi sugerida e aprovada a substituição deste último pelo GT de 

empregabilidade, sendo que os encaminhamentos serão apresentados pela Secretaria 

Executiva do Comitê em cada reunião ordinária. A Secretaria Executiva fez uma proposta de 

composição de cada um dos Grupos de Trabalho, que foi acatada pelos membros presentes 

por unanimidade. Após votação, ficaram criados, portanto, os quatro grupos de trabalho, com 

composição definida. 
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O segundo ponto da pauta foi a reorganização da dinâmica das reuniões do Comitê 

PopRua. O Sr. Alcyr (SMDHC) apresentou o novo formato das reuniões proposto pela 

Secretaria Executiva: propositura de temas de pauta até oito dias antes da reunião, até dez 

inscrições de três minutos cada por tema da pauta, dando prioridade aos membros eleitos 

(titulares e suplentes) e evitando mais de uma fala por pessoa, recolhimento de 

encaminhamentos mediante verificação de quórum e negociação da pauta da reunião seguinte. 

Haverá um momento aberto para até dez informes de três minutos cada antes da discussão da 

pauta da reunião, conforme sugestão dos Srs. Manoel (MNPR) e Wilherson (DPE). Pautas 

urgentes podem ser propostas após o oitavo dia que antecede a reunião. Esta estrutura foi 

aprovada pelos membros presentes e deverá entrar em vigor a partir da próxima reunião 

ordinária. 

Outras quatro sugestões referentes à organização da reunião foram feitas. Sr. Antonio 

sugeriu que as pautas das reuniões sejam divulgadas nos centros de acolhida pelas equipes 

técnicas dos serviços. A Sra. Denise (SMPR) fez uma sugestão relacionada à proposta do Sr. 

Antonio, que seria a de oferecer cursos de formação sobre o Comitê PopRua aos técnicos dos 

serviços da Secretaria Municipal de Assistência Social na Escola Municipal de Administração 

Pública de São Paulo (EMASP), a fim de garantir um fluxo de informações mais qualificado. O 

Sr. Castor (RPR) solicitou que fosse feita uma orientação aos membros de governo do Comitê 

para que fiquem até o final das reuniões, sugestão esta votada e aprovada pelos membros 

presentes. Por fim, a Sra. Katia (SMS) propôs que fosse estudada a possibilidade de aumentar 

a capilaridade do Comitê PopRua por meio da organização de fóruns regionais que replicassem 

a estrutura do colegiado e tratassem de questões particulares dos territórios. Esta sugestão foi 

corroborada pelos Srs. Jamaica (SMPR) e Elizabete (RPR). 

O Sr. Jean (SMDHC) afirmou que a pauta proposta foi discutida e encerrou a reunião. 

Encaminhamentos: 1) O Sr. Cesar (SMADS) irá verificar junto às supervisões regionais e 

aos responsáveis pelos centros de acolhida se é viável a comunicação da pauta das reuniões 

do Comitê PopRua nos serviços da Assistência; 2) a Secretaria Executiva do Comitê PopRua 

irá verificar junto às equipes de SMADS, SMS e SMPR atuantes na ponta a possibilidade de se 

articular reuniões locais do Comitê PopRua nas Prefeituras Regionais de maior concentração 

da população em situação de rua. 
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Assinam a presente ata aprovada na XXXXI Reunião Ordinária no dia 03.05.2017. 

 

MEMBROS TITULARES: 

Elizete Miranda (SMDHC)________________________________________________________ 

Cesar Alexandre Hernandes (SMADS) 

Kátia Muniz Amirati (SMS)_______________________________________________________ 

Marcela Parcelli (SDTE)_________________________________________________________ 

Laura Diaz Montiel (SMSO)______________________________________________________ 

Manoel Messias dos Santos (MNPR)_______________________________________________ 

MEMBROS SUPLENTES: 

Jean Carlo Bispo Silva (SMDHC)__________________________________________________ 

Célia Fiorani Villa (SEHAB)_______________________________________________________ 

Castor José Guerra (RPR)_______________________________________________________ 

Elizabeth Silveira Ramos (RPR)___________________________________________________ 

Antônia Regina de Araujo Keller (CROPH)___________________________________________ 

Wanda Brito Balbi (RPR)________________________________________________________ 

Paula Lima Frega (RPR)_________________________________________________________ 


