
ATA REUNIÃO GRUPO DE TRABALHO CMPD POP RUA 
Data: 12/09/2019 
Local: Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência   
Conselheiro responsável: Ancelmo Araujo, Andre 

 

INTRODUÇÃO 

É de conhecimento de todos os conselheiros que o CMPD não tem um espaço seu para 

fazer suas reuniões dada a vontade do Executivo em racionar o recurso e dificultar o 

trabalho do Conselho Municipal da pessoa com deficiência e que por isso somos 

forçados a mendigar os espaços da SMPED. 

Na terça feira dia 10/09/2019 solicitei a reserva da sala denominada AQUÁRIO para a 

primeira reunião da Proteção social que na ocasião trataria das necessidades 

emergentes da POP RUA com deficiência, porém hoje três horas antes da reunião a 

Secretaria Municipal da Pessoal com Deficiência cancelou a reserva da sala. Penso que 

à SMPED não tem grande apreço pela população em situação de rua, pois na 

justificativa para o cancelamento da reserva a SMPED alegou que a Comissão 

permanente de acessibilidade ira se reunir para apresentar um plano de trabalho, 

porém por duas vezes dentro do período da reunião do grupo de trabalho fui ate a sala 

de reunião que outrara estava agendada e nela tinha apenas uma funcionaria da 

SMPED. 

Mesmo com a tentativa de obstrução, nós decidimos que iríamos nos reunir na 

recepção da SMPED, no entanto como a conselheira Maria de Fátima tinha uma 

reunião e a sala INSALUBRE (pois não há circulação de ar, é muito quente, muito 

apertada, sem condições de permanecer dois cadeirantes ao mesmo tempo, etc...) dos 

conselheiros estaria disponível, nos reunimos nela mesmo. Isto, posto,  REPUDIO 

veementemente a forma com que a SMPED tratou a pessoa com deficiência em 

Situação de Rua bem como os Coordenadores nacional e estadual do Movimento de 

população em situação de Rua que também são membros titulares do Comitê POP Rua 

da SMDHC e demais convidados. 

 

DA REUNIÃO 

Identificamos que existem diversas falhas na execução da política POP Rua por parte 

do executivo, e que o Comitê POP Rua pode nos ajudar nesta questão pautando em 

suas reuniões. 

 



Outro Ponto também abordado foi a  Abertura do  processo eleitoral para renovação 

do Comitê POP Rua da secretaria de direitos humanos e Cidadania da cidade de são 

Paulo  e sobre a necessidade de identificarmos um representante para ocupar esta 

cadeira.  

O Coordenador Nacional do Movimento de população em Situação de Rua e tambem 

membro titular do Comitê POP Rua – SMDHC e do Conselho Municipal de saúde – 

CMS\SMS , disse-nos que seria muito importante participarmos do 2º Seminário de 

políticas para a População em situação de Rua que tem como objetivo a construção 

coletiva de diretrizes para implantação da política municipal de saúde para a 

população em situação de rua, que acontecera entre os dias 03 e 04 de outubro. 

Pactuamos também que o Comitê POP rua ira incluir em suas propostas para o CENSO 

POP Rua que sera realizado ainda este ano na cidade de São Paulo a pergunta sobre 

“deficiência”, mas combinamos também que iremos participar da reunião com o 

Comitê POP Rua e a empresa licitada para contribuir qualificando as perguntas deste 

CENSO.  

Combinamos também que enviaremos oficio formalizando as demandas da POP Rua 

com deficiência a SMDHC para que sejam pautados nos espaços de discussão 

oportunos a pessoa com deficiência.  

Acordamos que nos reuniremos novamente no prazo de 20 a 30 dias para definir quais 

serão as metas e como as alcançaremos  

O senhor Marconi que é pessoa com deficiência e esta em situação de rua, e inclusive 

mora a 50 metros da sede da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência - SMPED 

nos relatou que nunca foi abordado por nenhum funcionário da SMPED. Ele se queixou 

de diversas situações e apontou que neste exato momento sua maior dificuldade é de 

locomoção, pois usa cadeira de rodas esta em péssimas condições o limitando 

inclusive de  acessar os serviços disponibilizados pela PMSP, as questões posta pelo 

senhor Maconi serviram de norte para pautas urgentes. 

 

Sem nada mais a tratar, dei a reunião por encerrada  


