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ATA DA XX REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ INTERSETORIAL DA POLÍTICA 
MUNICIPAL PARA A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA, REALIZADA NO DIA 21 DE 

MARÇO DE 2018, NO AUDITÓRIO DA PREFEITURA REGIONAL SÉ – RUA ALVARES 

PENTEADO, 49 – 6º ANDAR – CENTRO-SP, COM A PRESENÇA DOS MEMBROS 
TITULARES: Alcyr Barbin Neto (SMDHC), César Alexandre Hernandes (SMADS), Márcia 

Andrea Bonifácio da Costa Oliveira (SME), Rodrigo Rogério de Souza (SMSU), Darcy da Silva 

Costa (RPR), Neide Aparecida de Vita (RPR), José Benedito França (RPR), Elisangela Cristina 

Flávio (RPR), Marivaldo da Silva Santos (BOMPAR), Robson César Correia de Mendonça 

(MEPR) e Carmen Lúcia de Albuquerque Santana (UNIFESP). MEMBROS SUPLENTES: Célia 

Fiorani Villa (SEHAB), João Paulo Guilherme dos Santos (SMSU) e Aurelice Rocha dos Anjos 

(SMSO), Giancarlo Antonio Oliveira da Silva (RPR), Sidnei Silva dos Santos (RPR), Santa 

Ferreira de Araújo (RPR) e Regina Maria Manoel (OAF). PARTICIPANTES: Rita de Cássia de 

Oliveira, Rita de Cássia Gomes, Giovanna Olinda, Manuel Messias, Sueli Aparecida Corrêa, 

Nilson da Silva, Joelma Ferreira de Souza, Fausto Henrique de O. Inácio, Maria de Fátima P. 

dos Santos, Karina da Silva Batista, Amaro Jr e H. Bento de Almeida.  

O Sr. Alcyr (SMDHC) iniciou a reunião com o momento de falas abertas. O Sr. Alcyr 
(SMDHC) informou sobre o andamento do projeto de locação social destinado à população em 

situação de rua, explicando alguns entraves para sua efetivação; 2) O Sr. Robson (MEPR) 

afirmou que os movimentos sociais da população em situação de rua estão passando por 

momentos difíceis e que há pouca participação das Secretarias nos assuntos que permeiam a 

esta pauta, no que foi apoiado pela Sra. Neide (RPR). Apontou para a importância das pessoas 

estarem presentes nas reuniões e defendeu que, apesar de a habitação ser a pauta principal da 

população em situação de rua, esta política deve estar articulada com as demais. Por fim, 

questionou sobre a metodologia do censo da população em situação de rua, enfatizando a 

necessidade de fazer a contagem em locais como malocas, cemitérios e bueiros, no que foi 

apoiado pela Sra. Madalena; 3) O Sr. Flávio alertou sobre o enfraquecimento das questões 

relacionadas aos direitos humanos e informou que um dos novos Centros Temporários de 

Acolhimento (CTA) não está apto para que pessoas se instalem, por não haver água ou comida 

e por ocorrer descriminação de gênero no equipamento. Apontou ainda para a falta de 

representatividade da Secretaria de Habitação nas reuniões do Comitê PopRua;  4) O Sr. 
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Marivaldo (BOMPAR) fez ressalvas sobre a discussão de novas pautas, uma vez que as do 

ano anterior ainda estavam pendentes. Colocou a necessidade de respostas efetivas das 

Secretarias de Habitação, Educação e Esporte e Lazer, alertou para a situação das mulheres 

que estão na rua e que enfrentam barreiras estruturais como a falta de creches e comentou 

sobre a impossibilidade de contar a população em situação de rua sem considerar as 

localidades extremas, como Guaianazes, sugerindo o Consultório na Rua como um aliado para 

realizar tal contagem; 5) O Sr. França (RPR) comunicou sobre a reunião da Comissão 

Extraordinária Permanente de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, no dia 22 de março, 

às 14h00 e reforçou a necessidade da criação do GT de Habitação; 6) O Sr. Jamaica afirmou 

que apesar de lentos, os projetos de habitação são de suma importância, e que eles são 

resultado de uma construção histórica dos movimentos sociais; 7) A Sra. Índia questionou os 

recursos que deveriam auxiliar os representantes do Comitê PopRua no transporte e na 

educação; 8) O Sr. Kennedy afirmou que as duas frentes principais da população de rua são a 

habitação e o trabalho e denunciou a destinação de auxílio moradia para pessoas que têm 

condições de comprarem suas casas; 9) A Sra. Sandra alegou que o Serviço “156” não é 

realizado como deveria e que imigrantes estão sendo privilegiados no encaminhamento para as 

vagas de acolhimento; 10) O Sr. Guilherme (SMSU) explicou sobre a metodologia do último 

Censo e afirmou que ele foi feito durante a noite, frente ao que o Sr. Pedro propôs que a 

contagem fosse realizada pelas próprias pessoas em situação de rua por questões de 

conhecimento do território e de autonomia; 11) A Sra. Regina (OAF) apresentou a possibilidade 

de discutir a metodologia do Censo PopRua dentro do Comitê antes de que a contagem seja 

realizada, afirmando que seria proveitoso se a contagem tivesse auxílio das equipes do 

Consultório na Rua; e 12) O Sr. Darcy notificou que a Secretaria de Administração Penitenciária 

(SAP) possui um fundo que está disponível para projetos que envolvam egressos do sistema 

penitenciário, propondo que fosse criado, em conjunto com a SAP, um projeto que viabilizasse 

ações para a população egressa que está em situação de rua.  

Encaminhamentos: 1) A SMDHC reforçará convite à Secretaria Municipal de Habitação para as 

próximas reuniões; 2) O Comitê PopRua formará GT de Habitação, de Saúde e de Trabalho.  
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Assinam a presente ata aprovada na LI Reunião Ordinária, no dia 04.04.2018. 

 

MEMBROS TITULARES: 

Alcyr Barbin Neto (SMDHC)______________________________________________________ 

César Alexandre Hernandes (SMADS) _____________________________________________ 

Darcy da Silva Costa (RPR) ______________________________________________________ 

Neide Aparecida de Vita (RPR) ___________________________________________________ 

José Benedito França (RPR) _____________________________________________________ 

Elisangela Cristina Flávio (RPR) __________________________________________________ 

Marivaldo da Silva Santos (BOMPAR) _____________________________________________ 

Robson César Correia de Mendonça (MEPR) ________________________________________ 

Carmen Lúcia de Albuquerque Santana (UNIFESP) ___________________________________ 

Márcia Bonifácio da Costa Oliveira (SME) __________________________________________ 

Paulo Rogério de Souza (SMSU) ________________________________________________ 

MEMBROS SUPLENTES:  

Giancarlo Antonio Oliveira da Silva (RPR) ___________________________________________ 

Sidnei Silva dos Santos (RPR) ___________________________________________________ 

Santa Ferreira de Araújo (RPR) ___________________________________________________ 

Caroline B. P. P. T. de Oliveira (SEFRAS) __________________________________________ 

João Paulo Guilherme dos Santos (SMSU) __________________________________________ 

Regina Maria Manoel (OAF) ____________________________________________________ 
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Célia Fiorani Villa (SEHAB) ______________________________________________________ 

Aurelice Rocha dos Anjos (SMSO) ________________________________________________ 

 


