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ATA DA LV REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ INTERSETORIAL DA POLÍTICA 
MUNICIPAL PARA A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA, REALIZADA NO DIA 01 DE 

AGOSTO DE 2018, NO AUDITÓRIO DA GALERIA OLÍDO – Av. São João, 473 - COM A 

PRESENÇA DOS MEMBROS TITULARES: Alcyr Barbin Neto (SMDHC), Denise Aparecida 

Bonifácio (SMSUB), Paulo Rogério de Souza (SMSU), Márcia Bonifácio da Costa Oliveira 

(SME), José Benedito França (RPR) e Carmem Lucia de Alburquerque (UNIFESP). MEMBROS 
SUPLENTES: Giancarlo Antonio Oliveira da Silva (RPR), Célio Alberto V. do Amorim (AEB). 

PARTICIPANTES: Giulia Pereira Patitucci (SMDHC), Giovanna Olinda (SMDHC), Maria Luiza 

Burgareli (SMDHC), Gerson Hara, Flávio Menezes dos Santos (Chá do padre), Manoel 

Messias, Maria Jose Pereira, Salete de Souza, Luiz Carlos da Silva, Flávio Fernando de Souza, 

Christian Thompson, Shirley de Oliveira, Cássia Fellet, Castor José Guerra, Eliana Toscano, 

Eliane Gonçalves, Luiza Rodrigues Silva, Edna Kobori, Antonia Regina, Danton Henrique 

Inácio, Wanda Brito, Bia Silva, Marla Germano, Aparecida Vilanis, Marli Matheus, Antonia 

Regina, Wellinton Ferreira, Tyrone Santos, Sandra Maria Santos, Raimundo Mendonça, Ingrid 

Nascimento. 

A reunião teve início com a leitura da ata da reunião anterior e em seguida foi aberto 

espaço para sugestões de alteração. O Sr. Messias pede para que seja adicionada na ata 

menção de que ele defende o Programa Trabalho Novo, solicitação esta aprovada pelo pleno. 

O Sr. França (RPR) solicitou a inclusão dos nomes dos conselheiros que votaram contra sua 

solicitação de alteração de ata na última reunião, no entanto, o pedido foi prejudicado porque 

não foi feito durante a votação, mas sim no momento de falas abertas. 

Foi suscitada questão de ordem sobre a natureza das atas e o registro das reuniões. A 

Sra. Denise Bonifácio (SMSUB) propôs que as reuniões fossem gravadas e pediu para que as 

atas utilizassem seu sobrenome, a fim de evitar possível confusão com homônimas. O Sr. Alcyr 
(SMDHC) informou que a gravação não implica em que as atas sejam uma transcrição da 

gravação, já que o regimento interno indica se tratar de ata e não de transcrição. O Sr. França 

(RPR) aponta que as falas não constam em sua totalidade nas atas. O Sr. Castor responde que 

ata não pode ser um livro, mas tampouco pode ser enxuta. As propostas de gravação e 

inclusão de sobrenome foram aprovadas. 
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Foi aberto um momento de apresentação do Comitê PopRua de Osasco, cujos 

representantes compareceram à reunião para acompanhar o funcionamento do Comitê de São 

Paulo. A Sra. Bia pontuou que existem pessoas em situação de rua em outros municípios do 

estado de São Paulo, por isso enfatiza a importância da comunicação entre eles. Apresentou os 

integrantes do Comitê PopRua de Osasco e afirmou que, apesar de existir desde 2011, este 

Comitê ainda não está bem articulado.  

Em seguida, foi aberto o momento de falas abertas: 1) Foi informado que existe um 

grupo de Whatsapp e outro de e-mails para facilitar a comunicação entre os membros da 

sociedade civil do Comitê, tendo sido pedido a todos a inclusão dos respectivos contatos; 2) O 

Sr. França (RPR) solicitou uma comunicação mais eficiente entre as Secretarias e criticou a 

falta de divulgação do Comitê PopRua pela SMDHC;  3) A Sra. Eliana Toscano disse que fará 

uma parceria com o projeto “Centro Aberto”, que contará com atividades culturais aos fins de 

semana no centro de São Paulo; 4) O Sr. Castor informou que o único modo de avançar a 

política para a população em situação de rua é acionando o Ministério Público; 5) A Sra. Bia 
afirmou que só quem pode falar sobre o que acontece na rua é quem está na rua e propôs a 

articulação dos comitês de política municipal para a população de rua municipais; 6) O Sr. 

Flávio solicitou a presença do prefeito no Comitê; 7) O Sr. Messias colocou a necessidade da 

habitação para a população em situação de rua, propondo que sejam feitas visitas aos 

equipamentos, a fim de que se faça um mapeamento das demandas de habitação; 8) A Sra. 

Eliana (RPR) chamou a atenção para episódio de violência envolvendo a Guarda Civil 

Metropolitana  no Centro de Acolhida Lygia Jardim, após o que o Sr. Paulo (SMSU) pediu para 

que não fossem feitas generalizações; 9) A Sra. Carmen (UNIFESP) apresentou o projeto de 

extensão sobre a população em situação de rua na UNIFESP, convidando os interessados a 

entrar em contato com ela; reforçou ainda a necessidade de criação de um Comitê Estadual da 

População em Situação de Rua, no que foi apoiada pelo Sr. Darcy (RPR); 10) Foi denunciada a 

atitude de funcionários de centros de acolhida e do Chá do Padre, que teriam descartado 

pertences de conviventes e acolhidos; e 11) O Sr. Darcy (RPR) agradeceu a presença do 

Comitê PopRua de Osasco e leu Manifesto do Massacre da Sé. 

Passou-se então às devolutivas dos encaminhamentos das reuniões anteriores: 1) A 

SMDHC fez a solicitação de elaboração do logo para o crachá dos membros do Comitê; 2) O 
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Gabinete da SMDHC está analisando a possibilidade de arcar com os custos de transporte para 

os representantes da população em situação de rua; e 3) o GT Seminário tem tido encontros 

semanais, sendo que o próximo ocorrerá na terça-feira, dia 07 de agosto, às 18h00. 

No que tange à reunião realizada com a Secretária Municipal de Direitos Humanos e 

Cidadania, a Sra. Carmen (UNIFESP) informou que a reunião cobriu os seguintes pontos: plano 

da Secretária para a população em situação de rua, criação de um canal de contato direto com 

a Secretária, debates sobre orçamento e discussão sobre saúde mental. Foi criado o 

compromisso de um canal de comunicação e de projetos de longo prazo para a população em 

situação de rua. 

No que diz respeito ao Subcomitê Habitação, foi discutida qual estratégia o Comitê usaria 

para discutir políticas habitacionais. A Sra. Denise Bonifácio (SMSUB) apresentou a Lei 

Municipal 15.913/2013, que garante um programa de atendimento à população em situação de 

rua integrado com os programas de serviço habitacional e de saúde, sugerindo que o 

Subcomitê de Habitação trabalhe para a regulamentação dessa lei. Além disso, o Sr. Alcyr 
(SMDHC) sugeriu que o Subcomitê discuta estratégias para a aprovação do Plano Municipal de 

Habitação. Estas propostas foram aprovadas pela maioria dos presentes.  

Foi discutida, após solicitação de inúmeros membros, a questão da representação do 

Comitê em reuniões externas. O Sr. Alcyr (SMDHC) esclareceu que os poderes relacionados à 

função de Conselheiro se manifestam apenas nas reuniões do Comitê PopRua, salvo por 

autorização da plenária. 

Quanto à apresentação de relatórios das atividades do Comitê PopRua ao Ministério 

Público, o Sr. Alcyr (SMDHC) informou que apesar de o Regimento Interno prevê-la, nunca foi 

delimitada a periodicidade com que esta apresentação deve acontecer. Foi aprovada a proposta 

de apresentação semestral das atividades do Comitê ao Ministério Público.  

A Sra. Carmen (UNIFESP) afirmou que as reuniões do Grupo de Monitoramento dos 

Procedimentos e Ações de Zeladoria Urbana têm sido esvaziadas e solicitou a presença dos 

membros de sociedade civil, no que foi corroborada pelo Sr. Alcyr (SMDHC). 
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As pautas sobre Baixas Temperaturas e Economia Solidária foram prejudicadas pela 

ausência de seus proponentes, tendo sido remanejadas para a próxima reunião ordinária.  

Por fim, foi sugerido o calendário do Comitê PopRua: Dia 08/08: GT Zeladoria – 14h e 

GT Seminário – 16h. Dia 10/08: GT Trabalho – 10h. Dia 15/08: GT Habitação – 14h. Dia 22.08: 

GT Mulher – 14h e GT Seminário – 16h. Todas as datas foram aprovadas em votação. 

Encaminhamentos: 1) A SMDHC gravará as próximas reuniões Comitê PopRua; 2) O 

Subcomitê de Habitação deverá fazer proposta de regulamentação da Lei Municipal 

15.913/2013 e de aprovação do Plano Municipal de Habitação; 3) A SMDHC convidará o 

Conselho Municipal de Habitação para as reuniões do Subcomitê de Habitação após a posse 

dos novos membros; 4) A SMDHC enviará relatório semestral de atividades do Comitê PopRua 

ao Ministério Público; e 5) A próxima reunião ocorrerá no dia 05 de setembro. 

Assinam a ata aprovada na LVI Reunião Ordinária, no dia 05.09.2018. 

MEMBROS TITULARES: 

Alcyr Barbin Neto (SMDHC)______________________________________________________ 

Denise Aparecida Bonifácio (SMSUB)______________________________________________ 

Paulo Rogério de Souza (SMSU) _________________________________________________ 

Marcia Bonifácio da Costa Oliveira (SME) ___________________________________________ 

José Benedito França (RPR) _____________________________________________________ 

Carmen Lúcia de Albuquerque Santana (UNIFESP)___________________________________ 

MEMBROS SUPLENTES: 

Giancarlo Antonio Oliveira da Silva (RPR)___________________________________________ 

Célio Alberto V. do Amorim (AEB)_________________________________________________ 

 

 


