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ATA DA XXXV REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ INTERSETORIAL DA POLÍTICA 

MUNICIPAL PARA A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA, REALIZADA NO DIA 05 DE 

OUTUBRO DE 2016, NO AUDITÓRIO DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E 

CIDADANIA – RUA LÍBERO BADARÓ, 119 – TÉRREO – CENTRO-SP, COM A PRESENÇA 

DOS MEMBROS TITULARES: Felipe de Paula (SMDHC), Sônia Maria Trassi (SMS), Sérgio 

Lopes da Silva (SMSU), Maria Regina de Oliveira Lima (SMADS), Djalma Gouveia da Silva 

(SES), Rosália Santana dos Santos (RPR), Neide Aparecida de Vita (RPR), Adriano Marques 

de Camargo (RPR), Marta Regina Marques (Centro Nossa Senhora do Bom Prato, 

representada por Artur), Talmos da Conceição Silva (RPR). MEMBROS SUPLENTES: Luana 

Alves Sampaio Cruz Bottini (SMDHC), Darcy da Silva Costa (RPR), Paula Frega (RPR), Wanda 

Brito Balbi (RPR), Carmem Santana (UNIFESP), Robson Cesar Correira de Mendonça 

(MEPSR), Antonia Regina de Araújo Keller (CROPH), Ricardo Castaldi (ABECAL), Michele 

Alexandra dos Santos (SMADS), Kátia Muniz Amirati (SMS). PARTICIPANTES: Júlia Carvalho 

Ferreira Barbosa Lima (SMDHC), Tiago Lizot Lavrini (SMDHC), Juliana Reimberg (SMDHC), 

Tomás Magalhães Andreetta, (SMDHC), Rita de Cássia de Oliveira (SMDCH), José Cano 

Herédia Neto (SMDHC), Castor José Guerra (RPR), Alcyr Barbin Neto (Clínica DH Luiz Gama), 

Átila Pinheiro (RPR), Tatiana Sanson Albuquerque (UFABC) e Manoel Lucimar (MNPRESP). 

A Sra. Luana (SMDHC) inicia a reunião com a leitura da ata da XXXIII Reunião Ordinária 

do Comitê Intersetorial da Política Municipal para a População em Situação de Rua, que foi 

aprovada sem alteração e abre a fala para os informes. 

Os informes apresentados foram: 1) A Sra. Neide (RPR) informa que a Rede Rua deu 

início à segunda fase do curso de comunicação social realizado pela Rede Rua em 

parceria com o Núcleo Paulus de Formação e que os conviventes já estão na fase 

laboratorial de oficinas práticas. 2) O Sr. Robson (MEPSR) comunica a suspensão dos 

banhos para crianças e adolescentes, devido a uma reforma no banheiro do escritório do 

MEPSR, tendo as mesmas sido redirecionadas ao SAICA (Serviço de Acolhimento Institucional 

para Criança e Adolescente) Taiguara. Robson convida a todos para a festa de comemoração 

do Dia das Crianças, Sopa de Letrinhas, no dia 12 de outubro às 10:00 na Praça Pérola 

Byington e agradece à SMDHC pelo apoio a este evento. 4) O Sr. Darcy (RPR) informa que 

nos dias 21 e 22 de outubro haverá o evento de lançamento do CISARTE (Centro de 
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Inclusão pela Arte, Cultura, Trabalho e Educação) no Viaduto Pedroso. 5) A Sra. Paula 

(RPR) agradece a confecção do crachá aos membros do Comitê PopRua e questiona qual 

será o futuro do Comitê a partir de janeiro de 2017. 7) A Sra. Neide (RPR) e o Sr. Talmos 

(RPR) também questionam o quê será do Comitê sob a nova gestão eleita da prefeitura e 

sugerem o convite ao futuro prefeito para que participe da próxima reunião do Comitê, 

tendo em vista a demanda por continuidade do Comitê, e interroga a Secretaria Municipal de 

Direitos Humanos e Cidadania acerca do processo de reintegração de posse do Bresser. 

10) O Sr. Átila informa que os membros do coletivo Casa Amarela se esforçarão para manter 

aquilo que foi conquistado durante essa gestão e ocuparão os espaços disponíveis afim de 

assegurar mais direitos à PopRua. 11) A Sra. Rosália (RPR) reitera a sugestão de convidar o 

futuro prefeito para a próxima reunião do Comitê. 12) O Sr. Castor pergunta se seria 

possível institucionalizar o Comitê por meio de lei. 13) O Sr. Felipe (SMDHC) afirma que 

não há como garantir a presença do futuro prefeito na próxima reunião do Comitê, mas que o 

convite será feito ao Sr. João Doria, e, além disso, sugere convidar o prefeito Fernando 

Haddad para uma das reuniões do Comitê para ouvir do colegiado o que este tem realizado. 

O Sr. Felipe (SMDHC) comunica a vontade de institucionalizar o Plano Municipal de 

Políticas para a PopRua por meio de decreto, que será feito o possível para estruturar o 

projeto de lei para implantar o Comitê PopRua, e informa que a reintegração de posse da 

Bresser está prevista para o dia 13 de novembro. 17) O Sr. Adriano (RPR) agradece o apoio 

da SMDHC e a presença da Sra. Júlia (SMDHC) no evento do campeonato de futebol da 

PopRua e pelo estabelecimento da parceria com o cursinho popular da Fundação Getúlio 

Vargas que vem recebendo bastante demanda de PopRua para o processo seletivo. 18) A Sra. 

Luana (SMDHC) propõe tirar uma foto dos membros do Comitê a partir do recebimento 

dos crachás de identificação e seguir com a pauta do Plano. 

É realizada a apresentação do Plano Municipal de Políticas para a População em 

Situação de Rua pelo Sr. Tiago (SMDHC), o qual explicou que foram organizadas diversas 

reuniões de grupos de trabalho para construir os pontos abordados no Plano, além de quatro 

novos encontros com membros do Comitê desde a XXXIV Reunião Ordinária para conclusão da 

redação das propostas. Uma vez concluída a apresentação, abriu-se a fala aos membros do 

Comitê. 
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O Sr. Átila (RPR) elogia a inclusão da temática da população em situação de rua no 

currículo escolar, e diz que é importante articular a abordagem desta temática ao ensino da 

história da África e da população negra no Brasil. 

O Sr. Manoel diz que o texto do Plano está coerente e claro, mas que é importante incluir 

no trecho relativo a CAPE a necessidade de se oferecer os serviços da assistência social na 

região onde costuma ficar a PopRua. 

 A Sra. Carmem (UNIFESP) sugere alterar o nome do Programa De Braços Abertos na 

apresentação do Plano a fim de conferir um caráter mais abrangente para que a nova gestão 

eleita dê continuidade à prestação deste programa independente do nome a ser utilizado. Além 

disso, em relação à necessidade de se ampliar o acesso dos filhos de pessoas em situação de 

rua à escola, propôs que a Secretaria Municipal de Educação tenha um sistema de busca ativa 

de crianças nestas condições para oferta da aprendizagem. Finalmente, no que diz respeito às 

propostas do eixo Habitação, recomendou a separação entre o serviço de repúblicas e o serviço 

residencial terapêutico. 

 O Sr. Sérgio (SMSU) e a Sra. Luana (SMDHC) defendem a manutenção do nome do 

Programa De Braços Abertos, posto que o programa tornou-se uma referência para os 

assistidos e um dos principais legados da gestão. 

 O Sr. Artur (Central Social Nossa Senhora do Bom Parto) fala da necessidade de o 

Plano explicitar que a CAPE deve encaminhar a PopRua para as vagas levando em 

consideração a territorialidade, isto é, que o encaminhamento dentro do sistema de assistência 

seja feito tendo em vista a região onde geralmente fica a PopRua abordada. 

 O Sr. Robson (MEPSR) afirmou que a Secretaria Municipal de Assistência e 

Desenvolvimento Social está sobrecarregada, que a Secretaria Municipal de Educação precisa 

fazer mais pela população em situação de rua e que as estimativas feitas sobre a demanda de 

habitação na capital estão subestimadas. O que também é reforçado pelo Sr. Castor (RPR), de 

forma que sugerem incluir o termo “ao menos” na proposta do Plano que prevê a construção de 

duas mil unidades habitacionais destinadas à PopRua. A Sra. Michele (SMADS) afirma que a 
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estimativa da demanda por moradia veio do Plano de Metas e que uma solução possível seria 

estipular uma porcentagem de unidades habitacionais a ser reservada à população em situação 

de rua. O Sr. Neto (SMDHC) fala que a previsão de viabilização de duas mil unidades 

habitacionais foi feita em outro contexto político e que a proposta do percentual destinado à 

PopRua pode ser usado no programa de locação social. 

 O Sr. Djalma (SES) sugere separar as propostas previstas no Plano das metas 

concretas para as políticas voltadas à população em situação de rua. Desta maneira, segundo 

ele, será mais fácil visualizar o que o poder público pretende fazer nos próximos anos e cobrar 

os responsáveis. 

 A Sra. Kátia (SMS) indica a necessidade de revisar o Plano quanto à distribuição dos 

Consultórios na Rua nas subprefeituras e falou da necessidade de se criar o acesso ao serviço 

residencial terapêutico para pessoas sem situação de rua. O Sr. Ricardo (ABECAL) aponta a 

necessidade de se atualizar o número de atendidos pelos serviços na subprefeitura de Santana, 

comprometendo-se, ambos, a enviar as devidas atualizações.  

 O Sr. Alcyr sugere o estabelecimento de prioridades ao Plano diante de tantas 

demandas e defende priorizar os serviços de porta de saída da assistência com o intuito de 

desafogar o sistema, bem como a construção de unidades habitacionais para a população em 

situação de rua. 

 A Sra. Neide (RPR) diz da importância em incluir as crianças e adolescentes em situação 

de rua como público prioritário no acesso à educação e que se deve levar em consideração a 

oferta de moradias de acordo com a concentração de PopRua por território. 

 A Sra. Luana (SMDHC) conclui a rodada de observações, reiterando a importância de se 

estipular metas e prioridades claras e também a elaboração de minuta de decreto a fim de 

institucionalizar o Plano Municipal de Políticas para a População em Situação de Rua. Após 

esta conclusão, declarou encerrada a reunião. 

Assinam a presente ata aprovada na XXXV Reunião Ordinária no dia 09.11.2016 
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MEMBROS TITULARES: 

Maria Regina de Oliveira Lima (SMADS)____________________________________________ 

Sérgio Lopes da Silva (SMSU)____________________________________________________ 

Djalma Gouveia da Silva (SES)___________________________________________________ 

Sônia Maria Trassi (SMS)________________________________________________________ 

Adriano Marques de Camargo (RPR)_______________________________________________ 

Rosália Santana dos Santos (RPR)________________________________________________ 

Talmos da Conceição Silva (RPR)_________________________________________________ 

Neide Aparecida de Vita (RPR)___________________________________________________ 

MEMBROS SUPLENTES: 

Luana Alves Sampaio Cruz Bottini (SMDHC)_________________________________________ 

Michele Alexandra dos Santos (SMADS)____________________________________________ 

Kátia Muniz Amirati (SMS)_______________________________________________________ 

Darcy da Silva Costa (RPR)______________________________________________________ 

Paula Frega (RPR)_____________________________________________________________ 

Wanda Brito Balbi (RPR)________________________________________________________ 

Carmem Santana (UNIFESP)_____________________________________________________ 

Robson Cesar Correia de Mendonça (MEPSR)_______________________________________ 

Ricardo Castaldi (ABECAL)______________________________________________________ 

Antonia Regina de Araújo Keller (CROPH)___________________________________________ 


