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PREFEITURA DE SÃO PAULO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANI A 

 

Discurso do secretário de Direitos Humanos e Cidada nia, Rogério Sottili, 
no ato de adesão à política nacional para a populaç ão em situação de rua 

e aula magna do prefeito Fernando Haddad para iníci o dos cursos 
Pronatec voltados a esta população  

 

(27/05/13, às 16h, no SENAI Roberto Simonsen) 

 

Boa tarde a todas e a todos, 

É uma grande satisfação estar aqui hoje e presenciar o avanço de nossas 

ações para a população em situação de rua. Tenho muita alegria de 

compartilhar mais essa agenda com o prefeito Fernando Haddad, que honra 

seu compromisso de tratar a população em situação de rua com prioridade e 

dignidade. 

Agradeço a ministra Maria do Rosário, que tem sido uma incansável parceira 

pelos direitos humanos no município de São Paulo, e o ministro Gilberto 

Carvalho, amigo comprometido com as causas populares, homem de coração 

enorme, que tem dedicado sua vida à participação social no país e também 

tem sido fiel parceiro em nossa agenda local. 

Agradeço ainda meu caro Paulo Skaf, que tem possibilitado muitas conquistas, 

junto com o Walter Vicioni. A secretária Luciana Temer, com quem converso 

quase diariamente sobre a população em situação de rua, o Anderson Lopes, 

voz sempre presente nessa construção, em nome de quem cumprimento todo 

o povo em situação de rua.  

Ressalto a presença de outros importantes parceiros, como o secretário 

Roberto Porto, da Segurança Urbana, que tem a árdua tarefa de aproximar a 
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Guarda da população, o subprefeito Francisco Carlos Ricardo, que tem a 

responsabilidade de implementar as novas políticas na ponta. 

Saúdo, por fim, os demais companheiros do movimento, vereadores, 

deputados, profissionais da assistência social, da saúde da habitação e tantos 

outros parceiros que trabalham junto para concretizarmos mais uma ação 

estruturante na garantia dos direitos humanos e da cidadania na cidade de São 

Paulo.  

Hoje o prefeito vai assinar com a ministra Maria do Rosário o Termo de Adesão 

à Política Nacional da População em Situação de Rua, que nos dará mais 

condições para melhorar a qualidade de vida dos 15 mil habitantes de São 

Paulo que não têm endereço fixo para morar.  

Também teremos a aula magna, proferida pelo prefeito, para inaugurar o curso 

de qualificação profissional para a população em situação de rua, em parceria 

com o SENAI de São Paulo. 

Como todos nós sabemos, a condição da população em situação de rua é 

complexa, as respostas não são simples. Ninguém quer dormir na rua, todos 

querem uma cidade bonita e segura para viver, para ser feliz. 

Mas será muito difícil resolver essa situação se tentarmos responder a 

pergunta errada: como tirar as pessoas da rua? Tirar é verbo que não combina 

com a democracia, com o pluralismo. A pergunta é outra: como garantir 

cidadania a uma população sem acesso aos mais elementares direitos em uma 

cidade que ainda não oferece as mesmas oportunidades para todos. E com 

garantia de direitos, penso eu, as pessoas podem sair das ruas, como sujeitos 

de direitos, pelos caminhos que escolherem e com condições de reconstruírem 

suas vidas com dignidade. 

A política nacional prevê a criação de um comitê intersetorial PopRua para 

pensar as ações no município, com a participação da sociedade civil: e isso 

nós já fizemos!! O comitê de São Paulo foi criado pelo prefeito no último ato 

com vocês, e a primeira reunião já aconteceu. 

Esse Comitê tem papel central na formulação da política com participação 

social. Minha experiência, especialmente ao lado do querido ministro Gilberto, 
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reforça que a participação social é indispensável para criarmos ações efetivas, 

qualificadas, adequadas às necessidades, com adesão dos beneficiários, bem 

implementada e monitorada. 

Por fim, ao falar do curso de qualificação profissional que vocês começam hoje, 

só vejo boas perspectivas no horizonte. É a oportunidade de mostrarmos a 

força e potencialidade de cada um que está aqui, da capacidade de começar 

uma nova vida com compromisso, autonomia e dignidade. 

Essa escola em que estamos hoje é muito simbólica, pois foi aqui que pessoas 

simples agarraram a oportunidade e fizeram história em nosso país. Nosso 

querido presidente Lula se formou como torneiro mecânico aqui mesmo e foi 

um dos maiores gestores que a história já conheceu! 

Já conseguimos ver grandes conquistas, mas ainda temos muito, muito a 

avançar. E conseguiremos isso trabalhando juntos.  

Obrigado! 

 


