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

POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA,  REALIZADA NO DIA 07 DE MAIO DO ANO DE 2014,  NO

AUDITÓRIO DA SMDHC– CENTRO/SP, COM A PRESENÇA DOS MEMBROS TITULARES: SÉRGIO

PINTO CARNEIRO (SME), DJALMA GOUVEIA DA SILVA (SES), CLAUDIA ELIZABETE DA SILVA

(SMSP) SUSANA HENRIQUES DA COSTA (SMSU), PAULO CÉSAR DE PAULA (RPR), MANOEL

MESSIAS N.  SANTOS (RPR),  RENATO RIBEIRO SENA (RPR),  ÁTILA ROBSON PINHEIRO

(RPR), MARIA CAROLINA TIRABOSCHI FERRO (CENTRO GASPAR GARCIA), MARIA NAZARETH

CUPERTINO (ASSOCIAÇÃO REDE RUA). MEMBROS SUPLENTES:  LUANA CRUZ BOTTINI

(SMDHC), MICHELE ALEXANDRA DOS SANTOS (SMADS), VERA LUCIA MARTINES MANCHINI

(SMS),  STEFANIA DAL CANTON MARTIGNAGO (SMSU),  IRAIR DE JESUS (SES), EPONINA

DUARTE PORTUGAL (SEME),  MARCIA ELIZABETH DOS SANTOS (SEFRAS),  NATHALIE

FRAGOSO E SILVA FERRO (CLÍNICA DH LUIZ GAMA), NINA LAURINDO (NÚCLEO DE DH  DA

POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA E CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE SP)  E

DEMAIS MEMBROS:  PATRICIA DE MOURA SILVA (SMADS),  ANA LUZIAMAR GARCIA REIS

(SMS), SÔNIA MARIA TRASSI (SMS),  MARCIA PINHEIRO (UNICAMP), ALDERON PEREIRA DA

COSTA (ASSOCIAÇÃO REDE RUA), THAIS RIBEIRO (USP), POLLYANA LIMA (SNJ), ROBSON

MENDONÇA (MEPR),  LUIZA RODRIGUES (RPR),  CARLOS WEIS (DEFENSORIA PÚBLICA)  E

ROBERTO CARLOS MARTINS (SES – AMLURB).

Sob a coordenação da Sra. Luana Bottini (SMDHC), Coordenadora de Políticas para Pessoa

em Situação de Rua,  iniciou-se a reunião com a leitura e aprovação da Ata da IX Reunião

Ordinária do Comitê.

Na  seqüência  foram dados  alguns  informes:  Sra. Maria  Nazareth  (Associação  Rede  Rua)

comunicou que no início do mês de maio iniciarão os cursos de liderança e direitos humanos

para a população em situação de rua, promovido pela FAPCOM. Disse ainda que dia 05 de junho

acontecerá um Seminário sobre democracia deliberativa. Sr. Orlando Coelho fez um informe

referente ao projeto “Multitude” com a população em situação de rua que acontecerá no dia 30

de  maio,  no  SESC.  Sr. Robson  (MEPR) fez  um  convite  para  um  evento  que  está  sendo

organizado  pelo  MEPR  que  será  realizado  em  agosto  na  Praça  da  Sé  cujo  tema  é:

“Enfrentamento a Política ou Enfrentamento as Drogas?”. 

A reunião prosseguiu com a leitura e indicação dos destaques para a Minuta do Decreto que

regulamenta a Lei Municipal 15.913, de 16 de dezembro de 2013, que institui o programa de
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atendimento  à  população  em  situação  de  rua  integrado  com  os  benefícios  de  atendimento

habitacional e de saúde. Sra. Maria Carolina (Centro Gaspar Garcia) sugeriu a realização de

uma reunião extraordinária para discussão mais aprofundada do Decreto,  que ficou marcada

para quarta-feira (14 de maio). Sr. Renato Sena (RPR) propôs que cada membro expusesse o

seu destaque sem debate para conhecimento de todos.

Os apontamentos foram: incluir a SME e SES; explicitar como será feito o controle da execução

(Sr.  Alderon  e Sr.  Robson); retomar GT Habitação; excluir Parceria Social e Bolsa Aluguel e

incluir  Locação  Social;  incluir  República  como  uma  demanda  da  SMADS;  incluir  Economia

Solidária; incluir Vacina Gripal e Brasil Sorridente; garantir cota para a PopRua na contratação

dos profissionais  dos equipamentos;  garantir  que PopRua tenha acesso as informações (Sr.

Renato); esclarecer quem vai indicar as pessoas beneficiadas (Sr. Átila); especificar os tipos de

habitação e como elas estarão distribuídas para evitar e formação de guetos; incluir a garantia de

acompanhamento social paralelo a participação nos programas HIS; garantir a transversalidade

para o atendimento  da PopRua (Sra.  Maria  Carolina);  especificar  as  unidades  oferecidas  e

deixar  claro quais são os critérios de elegibilidade (Sr.  Alderon);  República para mulheres e

crianças  (Sra.  Luiza);  incluir  a  presença  da  UBS  no  território  (Vera  –  SMS)  e  atenção  ao

atendimento  de  PopRua  que  tem  dificuldade  de  atendimento  imediato/urgentes  nos

equipamentos (Sr.  Alderon e Sra.  Márcia - SEFRAS); atenção ao risco de atrelar o Decreto à

Programas, já que eles podem deixar de existir; esclarecer as atribuições da SMADS (Sra. Maria

Nazareth).  Sra.  Luana (SMDHC) propôs a formação de um GT para redação de uma nova

proposta.

Sra.  Patrícia (SMADS)  informou sobre os procedimentos de visita aos equipamentos: 1) emitir

ofício descrevendo o objetivo da visita, para verificar se esta pode ser com ou sem data marcada;

e o nome dos membros do Comitê que a farão; 2) se não for com data marcada, ter cuidado com

os horários de pico e outros para não alterar a rotina do serviço. Sra.  Maria Nazareth (Rede

Rua) disse que pode ser criado pelo Comitê PopRua um instrumental de controle social para ser

usado nessas visitas. Sra. Nathalie (DH Luiz Gama) informou que a Ouvidoria de Violações de

Direitos da População em Situação de Rua pode contribuir com o processo. Sr. Messias (RPR),

diz que as vezes que visitou o “De Braços Abertos”, foi barrado de usar os sanitários e que há

necessidade  da  implantação  de  no  mínimo  dois  banheiros  químicos  próximo  ao  local.  Sra.

Patrícia (SMADS/ PSE) esclareceu que essa demanda pertence ao GEM.

Sra. Maria Nazareth (Rede Rua) questionou sobre a Operação Baixas Temperaturas em 2014.

Sra.  Patrícia (SMADS) disse que a pauta não foi  posta anteriormente pelo Comitê, porém a

minuta de Portaria já está pronta e sob análise das demais Secretarias envolvidas. Sra.  Nina
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(Núcleo de DH) disse que fizeram uma proposta em março do ano passado e nada do que

construíram foi realizado. Sra. Luana (SMDHC) disse ser necessário retomar o planejamento do

Comitê para definirmos quando discutiremos o que, como a Operação Baixas Temperaturas, e

propôs a apresentação da Minuta de Portaria na próxima reunião extraordinária após a discussão

do Decreto. Sr. Roberto Martins (SES – AMLUAB) iniciou a apresentação sobre “Programa de

Inclusão Social  de Catadores e Catadoras de Materiais  Recicláveis  e Reutilizáveis”,  que tem

como objetivo integrar, qualificar e aprimorar ações em Economia Solidária para os catadores de

materiais  recicláveis  e  reutilizáveis  com  a  criação  de  Centros  de  Referência  de  Economia

Solidária – CRES, que beneficiarão também a população em situação de rua, além de promover

a  inserção  socioeconômica  de  1.400  catadores(as)  não  organizados  e  600  cooperados(as).

Também apresentou o projeto de “Inclusão Produtiva dos Catadores de Materiais Recicláveis na

Copa do Mundo” que prevê a contratação de Cooperativas para a realização da Coleta Seletiva

Solidária,  com  a  inclusão  de  associações  e  cooperativas  de  catadores  (as)  de  materiais

recicláveis no manejo dos resíduos sólidos no entorno da arena de jogos, na Fan Fest e nos

cinco locais de exibição pública dos jogos, assim como a sua capacitação, aquisição de uniforme

e  equipamentos  de  proteção  individual  para  os  catadores  (as)  de  materiais  recicláveis  que

atuarão no município de São Paulo. Participarão do projeto 127 catadores (as) e, nestes, podem

estar  incluídas  as  pessoas  em  situação  de  rua,  desde  que  estejam  vinculadas  a  uma

cooperativa. Quanto ao primeiro projeto, Sr. Renato (RPR) o considerou satisfatório, porém não

está direcionado às pessoas em situação de rua. Sr.  Paulo (RPR) perguntou onde o artesão

poderia entrar no CRES. Sr.  Alderon (Associação Rede Rua) disse que deve-se considerar

neste  contexto  outros  projetos  semelhantes  como  o  Reviravolta  e  o  Recifran  e  pensar  na

articulação deste Programa com os Centros de Acolhida e perguntou sobre a política em relação

aos  depósitos.  Sr.  Átila  (RPR) disse  que  as  pessoas  em  situação  de  rua  possuem  perfis

diferenciados em relação aos catadores. Sra. Maria Nazareth (Associação Rede Rua) disse

que o projeto trás coisas importantes, mas não é o foco do Comitê e que gostaria de saber do

recurso que veio do Governo Federal para implantação de projeto de Economia Solidária para

população em situação de rua da SENAES. Sr.  Djalma (SES) esclareceu que o CRES, entre

outras coisas, também tem o objetivo de fomentar a política pública de economia solidária e que

eles terão uma grade de mais de 20 cursos. Disse que as cobranças foram levadas como críticas

construtivas e propõe discutir a inclusão da população em situação de rua no próximo convênio.

Sr. Roberto (SES - AMLURB) esclareceu que o Projeto é direcionado para os catadores e que

há uma grande quantidade de catadores que vivem em situações precárias, também incluída

entre  eles  a  população  em situação  de  rua.  Disse  que  o  projeto  foi  construído  com ampla
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participação da sociedade civil e do Movimento Nacional de Catadores de Materiais Recicláveis

(MNCR) e que alguns representantes do MNPR também foram convidados para participar da

discussão. Quanto aos depósitos, disse que eles estão previstos no plano de gestão. Sra. Luana

(SMDHC) agradeceu  os  senhores  Roberto  e  Djalma  pela  apresentação  e  esclareceu  que  o

projeto ligado à economia solidária direcionado à população em situação de rua está na SMADS.

A Sra. Maria Carolina (Centro Gaspar Garcia) sugeriu uma apresentação deste Projeto com os

orçamentos e também propôs que nos e-mails todos sejam copiados com cópia visível a fim de

aumentar a fluidez da comunicação, Sr. Renato (MNPR) disse que a população em situação de

rua tem interesse em participar de projetos de Economia Solidária e informou que nos dias 15,

16, e 17 acontecerá a III Conferência Estadual de Economia Solidária.

Encaminhamentos para a próxima reunião:

- Apresentação da SMADS do seu projeto da SENAES para população em situação de rua;

- Apresentação pelo COMAS do resultado das audiências públicas realizadas nos serviços.

Assinam a presente ata aprovada na XI Reunião Ordinária em 04/06/2014.

Membros titulares:

Sérgio Pinto Carneiro (SME) ______________________________________________________

Djalma Gouveia da Silva (SES) ___________________________________________________

Claudia Elizabete da Silva (SMSP) _________________________________________________

Susana Henriques da Costa (SMSU) _______________________________________________

Paulo César de Paula (RPR) _____________________________________________________

Manoel Messias N. Santos (RPR) _________________________________________________

Renato Ribeiro Sena (RPR) ______________________________________________________

Átila Robson Pinheiro (RPR) _____________________________________________________

Maria Carolina Tiraboschi Ferro (Centro Gaspar Garcia) ________________________________

Maria Nazareth Cupertino (Associação Rede Rua) ____________________________________

Membros suplentes:

Luana Cruz Bottini (SMDHC) _____________________________________________________
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Michele Alexandra dos Santos (SMADS) ___________________________________________

Vera Lucia martines Manchini (SMS) ______________________________________________

Stefania Dal Canton Martignago (SMSU) ___________________________________________

Irair de Jesus (SES) ____________________________________________________________

Eponina Duarte Portugal (SEME) _________________________________________________

Marcia Elizabeth dos Santos (SEFRAS) _____________________________________________

Nathalie Fragoso e Silva Ferro (Clínica DH Luiz Gama) ________________________________

Nina Laurindo (Núcleo de DH da População em Situação de Rua e Catadores de Materiais 

Recicláveis de SP) ____________________________________________________________
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