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ATA DA 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ INTERSETORIAL DA POLÍTICA 
MUNICIPAL PARA A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA, REALIZADA NO DIA 06 DE 

FEVEREIRO DE 2019, NO SALÃO NOBRE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO – 

Viaduto Jacareí, 100, 8º andar - COM A PRESENÇA DOS MEMBROS TITULARES: Alcyr 

Barbin Neto (SMDHC), Denise Aparecida Bonifácio (SMSU), Marcia Bonifácio da Costa Oliveira 

(SME), Paulo Rogério de Souza (SMSU), Darcy da Silva Costa (RPR), José Benedito França 

(RPR), Santa Ferreira de Araújo (RPR), Eliana Toscano (CMB) e Carmen Lucia de Albuquerque 

Santana (UNIFESP). MEMBROS SUPLENTES: Tomás Magalhaes Andreetta (SMDHC), João 

Paulo Guilherme dos Santos (SMSU), Robson César Correia de Mendonça (RPR) e José Elder 

Peres Reis (AEB), PARTICIPANTES: Sueli Aparecida Correa, Antonio Cesar, Giovani Lourenço 

de Jesus, Pedro Luiz da Silva, Luiz Carlos Silva Araújo, João P, Gerson Hara, Josemil Ribeiro, 

Silvia L. da Silva, Ereni Rosa, Jacira da Silva, Regina Maria Manci, Rosa Moraes, Estela Del 

Milagro Custodio, Cássia Fellet, Alexandre Frederico, Roseli Barbosa dos Santos, João Batista, 

José Francisco Vieira, José Reginaldo, Paulo César de Paula, Fábio Rodrigues Gomes, 

Rosiene Silvério, Alberto Serafim Lopes da Silva, Luiza Rodrigues Silva, William Soares 

Feitosa, Castor José Guerra, Denize Adriana, Mateus Teixeira da Fonseca, Daria Fateeva, 

Renato Sena, Cleia M. F. Lima, Rosangela dos Santos  

A reunião teve início com a leitura da ata da 58ª Reunião do Comitê PopRua, que foi 

aprovada por unanimidade com uma alteração referente às falas dos Srs. José França e 

Tomás. Passou-se então à ata da 59ª Reunião do Comitê PopRua, que foi lida e aprovada por 

unanimidade. 

Em seguida foi iniciado o momento de falas abertas. 1) O Sr. Castor fez críticas aos 

equipamentos de assistência à população em situação de rua; 2) O Sr. Paulo pontuou que há a 

necessidade de se pensar o período das “altas temperaturas”, pois durante o verão a população 

em situação de rua não tem acesso a água; 3) O Sr. França (RPR) denunciou uma ação 

indevida da Guarda Civil Municipal e sugeriu como encaminhamento o envio de um ofício 

pedindo explicações à GCM, no que foi apoiado pela maioria dos presentes; 4) A Sra. Índia 

pontuou que albergue não é moradia, por isso muitos dos que estão em situação de rua 

preferem permanecer na calçada. Denunciou ainda a falta de serviços destinados ao 

atendimento a crianças em situação de rua; 5) O Sr. Fábio apontou que a questão da moradia 
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na cidade de São Paulo requer a reforma de prédios desapropriados para atendimento à 

demanda da população em situação de rua; 6) O Sr. Robson (RPR) pontuou que os 

equipamentos de atendimento à população em situação de rua estão sendo fechados, e que a 

população em situação de rua não quer albergues, mas sim moradia, no que foi apoiado pela 

Sra. Lora (RPR); 7) A Sra. Eloísa pontuou que não adianta uma reunião que trate da temática 

da população em situação de rua sem a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento 

Social e reforçou a necessidade de atenção em relação às mulheres em situação de rua; 8) O 

Sr. Paulo (SMSU) afirmou que, se houve alguma irregularidade na atuação da GCM, ela deve 

ser averiguada e pontuou que o procedimento indicado em casos similares é o de pegar a 

identificação dos servidores públicos, assim como o máximo de informações possível, para que 

a situação possa ser analisada da melhor forma.  

Em seguida foi aberto o momento de informes da coordenação: 1) Foi marcada a data da 

reunião extraordinária para apresentação da proposta da comissão de alteração regimental no 

dia 27/02; 2) Foram oferecidas bolsas de estudo à população em situação de rua no Instituto 

Tomie Ohtake, devendo as pessoas interessadas buscar a coordenação; 3) Os crachás e 

bilhetes únicos dos conselheiros eleitos do Comitê PopRua foram disponibilizados; 4) Foi 

votado o tema de saúde mental para o Seminário de Políticas para a População em Situação de 

Rua de 2019; 5) Foi definida reunião de representantes do Comitê PopRua com a Secretária 

Municipal de Direitos Humanos e Cidadania na data de 13/02, às 15h00, na SMDHC. 

Em seguida passou-se aos informes dos Subcomitês, com a apresentação dos últimos e 

próximos passos de cada um deles. Por último foi tirado uma data para as reuniões destes 

Subcomitês, sendo elas: Subcomitê Banheiros - 15/02, às 14h, na SMDHC; Subcomitê Saúde -

18/02, às 14h, na SMDHC; Subcomitê Mulheres - 19/02, às 14h, na SMDHC; e Subcomitê 

Trabalho - 12/02, às 14h, na SMDHC. 

Passou-se então à discussão das pautas previstas para a reunião. O primeiro ponto de 

pauta previsto foi o Relatório de Atividades do segundo semestre de 2018, tendo o Sr. Tomás 

(SMDHC) apresentado o relatório completo a ser enviado ao Ministério Público, conforme 

determina o Regimento Interno do Comitê PopRua.  
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Em seguida passou-se à análise do resultado dos trabalhos do Subcomitê de 

Planejamento Estratégico do Comitê PopRua. O Sr. Tomás (SMDHC) agradeceu as 

contribuições das pessoas que participaram dos encontros e apresentou a proposta de 

planejamento para o próximo biênio. Deliberou-se pela criação de um Subcomitê do Plano 

PopRua, composto por Tomás (SMDHC), Denise (SMSUB), Paulo (SMSU), Robson (RPR), 

Santa (RPR) e Eliana Toscano (CBM), e cuja atribuição será acompanhar a implementação do 

Plano Municipal de Políticas para a População em Situação de Rua. Após a exposição, foi 

acordado que a coordenação enviaria o documento do planejamento aos membros, para que 

fosse finalizado na reunião de março de 2019. 

Por último, foram apresentados pelo Sr. Tomás (SMDHC) os gráficos relativos ao 

questionário de perfil e de avaliação do Comitê PopRua feitos em novembro e dezembro de 

2018. 

Encaminhamentos: 1) A SMDHC enviará ofício à SMSU para averiguar a denúncia feita pelo 

Sr. José França sobre a GCM; 2) A SMDHC enviará um ofício ao CMDCA para tratar da 

questão do atendimento a crianças e adolescentes em situação de rua pela rede 

socioassistencial; 3) A SMDHC enviará um ofício à Secretaria Municipal de Assistência e 

Desenvolvimento Social solicitando informações sobre o fechamento de serviços, o 

comparecimento às reuniões e uma apresentação da rede de atendimento voltada à 

população em situação de rua; 4) Será criado um Subcomitê de Crianças e Adolescentes; 5) A 

SMDHC enviará uma devolutiva ao Instituto Tomie Ohtake solicitando que cursos oferecidos à 

população em situação de rua abarquem almoço e passagem; 6) A reunião de alteração 

regimental acontecerá dia 27/02, às 14h, na SMDHC; 7) A SMDHC compartilhará informações 

sobre os últimos e próximos passos dos Subcomitês; 8) Será criado um Subcomitê do Plano 

PopRua; 9) A SMDHC verificará a disponibilidade de outras salas na Câmara Municipal para a 

realização das reuniões do Comitê que abarquem a estrutura de coffe-break e que estejam 

livres a partir das 14h; 10) O tema do próximo Seminário será saúde mental; 11) A pauta da 

próxima reunião abarcará as seguintes discussões: serviços da rede socioassistencial de 

atendimento à população em situação de rua e questões decorrentes do período de altas 

temperaturas; e 12) A próxima reunião do Comitê ocorrerá no dia 13 de março de 2019.   
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Assinam a ata aprovada na 61ª Reunião Ordinária, no dia 13.03.2019. 

MEMBROS TITULARES: 

Alcyr Barbin Neto (SMDHC) ______________________________________________________ 

Denise Aparecida Bonifácio (SMSUB) ______________________________________________ 

Marcia Bonifácio da Costa Oliveira (SME)___________________________________________ 

Paulo Rogério de Souza (SMSU) _________________________________________________ 

José Benedito França Pereira (RPR) _______________________________________________ 

Darcy da Silva Costa (RPR)______________________________________________________ 

Santa Aparecida de Araújo (RPR)_________________________________________________ 

Eliana Toscano (CMB)__________________________________________________________ 

Carmen Lúcia de Albuquerque Santana (UNIFESP)___________________________________ 

MEMBROS SUPLENTES: 

Tomás Magalhães Andreetta (SMDHC)_____________________________________________ 

João Paulo Guilherme dos Santos (SMSU)__________________________________________ 

Robson Mendonça (RPR)________________________________________________________ 

José Elder Peres Reis (AEB) _____________________________________________________ 


