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ATA DA XXIV REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ INTERSETORIAL DA POLÍTICA MUNICIPAL DA 

POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA, REALIZADA NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2015, NA SUBPREFEITURA DA 

SÉ – RUA ÁLVARES PENTEADO, 49 – 8 ANDAR - CENTRO/SP, COM A PRESENÇA DOS MEMBROS 

TITULARES: ANA LUZIAMAR GARCIA REIS (SMS); ATILA ROBSON PINHEIRO (TM13); CLÁUDIA ELIZABETE 

DA SILVA (SMSP); JÚLIO R. LANCELLOTI (PASTORAL DO POVO DE RUA); MANOEL MESSIAS N. SANTOS 

(RPR); PAULO CÉSAR DE PAULA (RPR); RENATO RIBEIRO SENA (RPR) E REGINA MARIA MANOEL (OAF). 

MEMBROS SUPLENTES: ALCYR BARBIN NETO (CLÍNICA DH LUIZ GAMA); ALGERLANIO LOPES DANTAS 

(SMSP); ELZA PAULINA DE SOUZA (SMSU); LUANA BOTTINI (SMDHC); MICHELE ALEXANDRA DOS 

SANTOS (SMADS); MÁRCIA ELIZABETE DOS SANTOS (SEFRAS) E VERA LUCIA MARTINEZ MANCHINI 

(SMS); DEMAIS PARTICIPANTES: LUIZA RODRIGUES SILVA (RPR); CASTOR JOSÉ GUERRA (RPR); JORGE 

BROIDE (SUR); ROBSON MENDONÇA (MEPR); RAFAEL SILVA (SMDHC); SEBASTIÃO NICOMEDES DE 

OLIVEIRA (RPR); DARCY DA COSTA (MNPR); LUIZA WANDA BRITO BALBI (VIVA CENTRO); DORA LIMA 

(CONSELHEIRA); CAIO RIOEI YAMAGUCHI FERREIRA (SNJ); DINEI SPADONI (CASA PORTO SEGURO); 

MARGARETH SOUZA (INSTITUTO MENSAGEIROS); JOSÉ ELIAS DE OLIVEIRA (CAPS); ADRIANO DE 

CAMARGO (APOIO); VANDERLITO (RPR); JURANDIR SILVA (TENDA BRESSER); TALMOS (PESQUISA 

PARTICIPATIVA); ELISABETE SILVEIRA E DEISE IUNES. 

 

O Sr. Rafael Silva (SMDHC) inicia a XXIV Reunião Ordinária do Comitê Intersetorial da Política 

Municipal para a População em Situação de Rua com a leitura da ata da XXIII Reunião Ordinária 

do Comitê do PopRua, que é aprovada com inclusões apontadas pelo Sr. Sebastião Nicomedes 

(RPR). Em seguida, inicia a pauta relacionada ao Balanço Parcial das Eleições do Comitê. Ele 

diz que o prazo para inscrições de candidaturas foi prorrogado por mais quinze dias, conforme 

prevê o Decreto 56.208, que versa sobre paridade de gênero nos colegiados municipais e diz que 

no caso de não completar o número mínimo de inscrições de mulheres o prazo deve ser 

prorrogado. Diz que desde julho foram iniciadas as mobilizações por meio das rodas de conversas 

nos serviços que atendem a população em situação de rua, com a finalidade de explicar o objetivo 

do Comitê e sensibilizá-los sobre a importância da participação. Para a divulgação, a equipe da 

Coordenação de Políticas para a População em Situação de Rua entregou pessoalmente os 

cartazes informativos nos serviços espalhados pela cidade, recolhendo assinaturas dos 

responsáveis pelos locais. Para esse processo, Rafael (SMDHC) fala que foram abertos cinco 

pontos de inscrições na cidade, na Coordenação Poprua, no Balcão de Atendimento da Secretaria 

de Direitos Humanos, no Centro Pop Barra Funda, Centro Pop Vila Maria e a Pousada da 

Esperança.  Ele lembra que o edital foi construído com amplo diálogo com a sociedade civil e 
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tomou-se o cuidado para se criar o processo mais desburocratizado possível. Para os interessados 

em concorrer no seguimento População em Situação de Rua, foram pedidos somente a ficha de 

inscrição e uma cópia de documento. Fala que após o período de inscrição, a Comissão Eleitoral 

irá convidar todos os inscritos para uma reunião geral para discutir as etapas seguintes do 

processo, tirar eventuais dúvidas e fazer a foto de divulgação. Diz que a SMDHC se comprometeu 

a produzir cartazes divulgando as candidaturas, de forma coletiva, que serão entregues nos 

serviços em setembro. A eleição será em turno único e todos os cidadãos interessados em votar 

devem ter mais de 16 anos e apresentar um documento com foto. A Comissão Eleitoral irá discutir 

as questões relacionadas à perda, roubo ou furto de documento. Diz que a eleição será no dia 26 

de setembro, sábado, e no dia vai ser entregue comprovante de votação e todos os eleitores terão 

de assinar uma lista de presença. Os locais de votação já estão confirmados e serão seis locais na 

cidade. Dois espaços no centro, o Centro Pop Bela Vista e o Balcão de Direitos Humanos, que fica 

no Pátio do Colégio. O ponto de votação na região leste vai ser o Núcleo de Convivência São 

Martinho, na região norte no Centro Pop Vila Maria, na oeste o Centro Pop Barra funda e na sul a 

Pousada da Esperança. O horário da eleição ainda não está definido pela Comissão Eleitoral, que 

irá avaliar se será em período ou o dia todo, mas confirma os locais de votação, já autorizados 

pelos gerentes dos espaços. O Sr. Rafael Silva (SMDHC) diz que após a primeira lista com os 

nomes dos interessantes em concorrer haverá uma semana para a homologação das candidaturas 

e mais uma semana para os interessados em apresentar recursos. Para isso, o ofício deve ser 

encaminhado aos cuidados da Comissão Eleitoral na Coordenação PopRua, que fica na Rua 

Líbero Badaró, 119. O Sr. Manoel Messias Santos (RPR) diz que é preciso dar tempo para as 

pessoas, pois sente que o processo está sendo muito rápido, pois as informações não estão 

chegando a todas as pessoas em situação de rua. A Sra. Luana Bottini (SMDHC) diz que essa 

sugestão será encaminhada para a Comissão Eleitoral. O Sr. Atila Robson Pinheiro (RPR) 

questiona o fato de todos os cidadãos poderem votar, inclusive os que não conhecem a realidade 

da rua. A Sra. Luana Bottini fala que esse ponto foi muito discutido e a decisão final ficou pela 

Comissão Eleitoral. O Sr. Castor Guerra (RPR) pergunta como será resolvido os casos de empate 

e se haverá segundo turno. O Sr. Rafael Silva (SMDHC) responde que, caso haja empate entre 

candidatos, será eleito o que tiver maior idade, conforme consta no edital.  

     

Em seguida, a Sra. Luana Bottini (SMDHC) passa a fala para o Sr. Jorge Broide (SUR), que 

apresenta a pauta seguinte, sobre a Pesquisa Social Participativa. Ele diz que os pesquisadores 

sociais estão se encontrando com freqüência e se organizam em três grupos de trabalho. O 
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primeiro é coordenado pela Sra. Emília Broide (SUR) e por ele, que acontece as segundas de 

manhã e são tratadas questões pessoais. O segundo grupo é coordenado pelo Thiago e a Aline, 

da equipe da SUR, que ajudam o grupo a pensar as perguntas, enquanto que o terceiro grupo é 

com a participação do Grupo Ponte de Jornalismo, que colaboram na criação dos questionários e 

elaboração das perguntas. Ele fala que esses momentos também são importantes para a 

realização de pilotos, quando os pesquisadores realizam testes entre eles antes das saídas às 

ruas, de forma que seja possível fazer aperfeiçoamentos no trabalho. Diz que em relação à 

participação de mulheres no grupo ainda estão estudando uma forma de aproximação com elas e 

de entrevistá-las em grupo. O Sr. Júlio Lancelloti (Pastoral do Povo de Rua) pergunta o número de 

pesquisadores que desistiram até essa etapa e como eles serão substituídos. Diz que sente falta 

de um acompanhamento dos membros do Comitê na Pesquisa, pois foram apresentados três 

grupos de trabalho e o Comitê não está presente em nenhum. O Sr. Jorge Broide (SUR) responde 

que estão analisando como serão feitas as substituições. A Sra. Luana Bottini (SMDHC) diz que a 

presença do Comitê na Pesquisa aconteceu no início, quando se estabeleceu um GT, e que foi 

entendido que era importante o distanciamento no momento dos trabalhos internos dos 

pesquisadores, mas que está previsto uma aproximação nas etapas seguintes e que está 

aguardando o Sr. Jorge indicar esse momento. O Sr. Átila Ribeiro (TM13) diz que se sentiu 

excluído do processo. Perguntou, ainda, quais eram os critérios adotados para a seleção dos 

pesquisadores e que sente falta de um representante de pessoa com deficiência. O Sr. Jorge 

Broide (SUR) fala que a escolha dos pesquisadores foi fruto de um processo coletivo, em que 

todos os participantes puderam opinar e os critérios levaram em consideração o número de 

presença nos primeiros encontros. 

 

Depois o Sr. Alcyr Barbin Neto (Clínica Luiz Gama) fala sobre a pauta do GT de acompanhamento 

das famílias das Tendas Bresser e Alcântara. Informa que foi feito uma primeira reunião na 

SMDHC em que se discutiu as possibilidades de diálogo tanto no governo quanto com a população 

da região da Mooca. Ele diz que a proposta é fazer rodadas de conversas com os conviventes das 

tendas e convidá-los a integrar o grupo de trabalho. Diz também que um encaminhamento do GT 

foi a de que se deve encaminhar um ofício à SMADS solicitando informações e o planejamento do 

novo Centro Pop Mooca e de como será a transferência de serviços durante esse período. A 

plenária aprova o encaminhamento. O Sr. Júlio Lancelloti (Pastoral do Povo de Rua) pergunta por 

que nessa reunião os conviventes das tendas não foram chamados. O Sr. Rafael Silva informa que 

essa foi a primeira reunião do GT e foram convocados os membros do Comitê e diz que nos 
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próximos dias outro email será encaminhado chamando um novo encontro. O Sr. Rafael Silva 

(SMDHC) agradece a participação de todos e encerra a reunião.  

 

Assinam a presente ata aprovada na XXV Reunião Ordinária em 02/09/15: 

 

Membros titulares: 

Ana Luziamar Garcia Reis (SMS) ____________________________________________________ 

Claudia Elizabete da Silva (SMSP) ___________________________________________________ 

Júlio R. Lancelloti (Pastoral do Povo de Rua) ___________________________________________ 

Manoel Messias N. Santos (RPR) ____________________________________________________ 

Renato Ribeiro Sena (RPR) ________________________________________________________ 

Theo Nascimento de Araújo (SDTE) __________________________________________________ 

Regina Maria Manoel (OAF) ________________________________________________________ 

Átila Robson Pinheiro (TM13) _______________________________________________________ 

Theo Nascimento de Araújo (SDTE) __________________________________________________ 

 

 

Membros suplentes: 

Luana Bottini (SMDHC) ____________________________________________________________ 

Michele Alexandra dos Santos (SMADS) ______________________________________________ 

Alcyr Barbin Neto (Clínica Luiz Gama) ________________________________________________ 

Márcia Elizabeth dos Santos (Sefras) _________________________________________________ 

Elza Paulina de Souza (SMSU) _____________________________________________________ 

Vera Lucia Martinez Manchini (SMS) _________________________________________________ 

 

 


