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ATA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ INTERSETORIAL DA POLÍTICA 

MUNICIPAL PARA A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA, REALIZADA NO DIA 17 DE 

JULHO DE 2019, NO AUDITÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E 

CIDADANIA – Rua Líbero Badaró, 119 - Centro - COM A PRESENÇA DOS MEMBROS 

TITULARES: Darcy da Silva Costa (RPR), José Benedito França (RPR), Elisangela Flavio 

(RPR), Anderson Puccetti (MEPSRSP), Tomás Magalhães Andreetta (SMDHC), Raquel Kother 

(SIURB), Adriano Marques de Camargo (SMSUB) e Paulo Rogério de Souza (SMSUB). 

MEMBROS SUPLENTES: Sidnei Silva dos Santos (RPR), Robson Mendonça (RPR), Edmar 

Imaculada Matoso (Lora) (RPR), Antonia Regina Keller (CROPH), Caroline Oliveira (SEFRAS) e 

Vera Manchini (SMS). PARTICIPANTES: Lucas Mateus, Maria Magdalena Alves, Fabio Keller 

Porto, Sebastiana Fontes, Vinicius Lima, Giordana Licastro, Alex Sandro da Conceição, Giovani 

Lourenço, Tainá Reis, Wesley de Souza, Carolina Guagliano, Luiz Carlos Araújo, Michael 

Vieira, Maria Lisabete Santiago, Mariana Brito e Daniel Hernandes.  

A reunião teve início com a leitura da ata da 65ª Reunião Ordinária do Comitê PopRua, 

que teve uma alteração solicitada pelo Inspetor Paulo. A solicitação foi aprovada e a ata foi 

aprovada por unanimidade. 

Em seguida, passou-se à apresentação a respeito do orçamento 2020. A Sra. Mariana 

Brito, coordenadora de planejamento e informação da SMDHC, compartilhou com os presentes 

informações sobre o orçamento da Prefeitura de São Paulo e da Secretaria, tendo ainda 

exposto a composição do orçamento da Coordenação de Políticas para População em Situação 

de Rua e explicado o processo de elaboração do Projeto de Lei Orçamentária (PLOA). 

Passou-se então ao momento de falas abertas: 1) O Sr. Robson (RPR) afirmou que 

estão ocorrendo mortes devido ao período de baixas temperaturas, que a Prefeitura vem 

tomando poucas providências e que a situação é agravada pelas ações de zeladoria que levam 

pertences que poderiam ser usados no combate ao frio; 2) A Sra. Lora (RPR) reforçou as 

críticas feitas pelo Sr. Robson, especialmente no que tange às atuações da GCM que 

apreendem bens da população em situação de rua; 3) O Sr. França (RPR) cobrou 

posicionamento da SMDHC no tocante às mortes ocorridas durante as baixas temperaturas; e 
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4) O Sr. Darcy (RPR) condenou as mortes e propôs que se incluísse o tema das baixas 

temperaturas na próxima reunião do Comitê PopRua. 

Em seguida, voltou-se à discussão da articulação do Comitê PopRua referente ao 

processo orçamentário de 2020. O Sr. Tomás (SMDHC) afirmou ser importante para a política 

para a população em situação de rua a presença do Comitê PopRua nos espaços de 

participação social existentes no processo de elaboração do PLOA. Neste sentido, apresentou 

como proposta de articulação a participação nas audiências públicas realizadas nas 

Subprefeituras, e em especial naquelas de maior concentração de pessoas em situação de rua, 

tendo compartilhado o calendário de audiências.  

Sugeriu ainda que, nestes espaços, os membros do Comitê pressionassem pela previsão 

orçamentária para as políticas previstas no Plano PopRua e classificadas como de alta 

prioridade pelo Subcomitê do Plano PopRua, listagem esta também compartilhada com os 

presentes. Por fim, sugeriu que os membros do colegiado participassem da audiência pública 

que ocorrerá na Câmara Municipal sobre o orçamento da SMDHC em novembro de 2019. 

Em complemento a esta proposta, a Sra. Lora (RPR) sugeriu que fossem enviados 

ofícios a todas as Secretarias que tenham previsões classificadas como prioritárias (níveis 0 e 

1) pelo Comitê PopRua, solicitando previsão de orçamento para sua execução, bem como 

apresentação da proposta feita à Secretaria da Fazenda e dos motivos de não inclusão das 

previsões supracitadas na reunião de setembro do colegiado. 

Ambas as propostas foram aprovadas e a reunião foi encerrada, tendo-se exaurido a 

pauta proposta. 

 

Encaminhamentos: 

1) A SMDHC enviará ofício a todas as Secretarias que tenham previsões classificadas como 

nível 0 e 1 de prioridade pelo Comitê PopRua solicitando previsão de orçamento para 

execução, bem como apresentação da proposta feita à Secretaria da Fazenda e dos motivos de 

não inclusão das previsões supracitadas na reunião de setembro do colegiado; 2) Os membros 
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do Comitê participarão das audiências públicas sobre orçamento nas Subprefeituras; e 3) A 

próxima reunião do Comitê PopRua ocorrerá no dia 07 de agosto de 2019 e terá como pautas o 

período de baixas temperaturas e o funcionamento dos Subcomitês. 

Assinam a ata aprovada na 66ª Reunião Ordinária, no dia 07.08.2019: 

 

MEMBROS TITULARES 

Darcy da Silva Costa (RPR)______________________________________________________ 

José Benedito França (RPR)_____________________________________________________ 

Elisangela Flavio (RPR)_________________________________________________________ 

Anderson Puccetti (MEPSRSP)___________________________________________________ 

Tomás Magalhães Andreetta (SMDHC)_____________________________________________ 

Raquel Kother (SIURB)__________________________________________________________ 

Adriano Marques de Camargo (SMSUB)____________________________________________ 

Paulo Rogério de Souza (SMSU)__________________________________________________ 

MEMBROS SUPLENTES:  

Sidnei Silva dos Santos (RPR)____________________________________________________ 

Edmar Imaculada Matoso (Lora) (RPR)_____________________________________________ 

Robson Mendonça (RPR)________________________________________________________ 

Antonia Regina Keller (CROPH)___________________________________________________ 

Caroline Oliveira (SEFRAS)______________________________________________________ 

Vera Manchini (SMS)___________________________________________________________ 


