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ATA DA 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ INTERSETORIAL DA POLÍTICA 

MUNICIPAL PARA A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA, REALIZADA NO DIA 07 DE 

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

Jacareí, 100, 8º andar - COM A PRESENÇA DOS MEMBROS TITULARES: Darcy da Silva 

Costa (RPR), José Benedito França (RPR), Eliana de Santana (RPR), Eliza Gomes do 

Nascimento (CMB), Carmen Lucia de Albuquerque Santana (UNIFESP), Anderson Puccetti 

(MEPSRSP), Tomás Magalhães Andreetta (SMDHC), Adriano Marques de Camargo (SMSUB), 

Raquel Pimenta da Silva Kother (SIURB), Paulo Rogério de Souza (SMSUB) e Rodrigo Ramos 

Pinto Medeiros (SMTE). MEMBROS SUPLENTES: Sidnei Silva dos Santos (RPR), Robson 

César Correia de Mendonça (RPR), Edmar Imaculada Matoso (Lora) (RPR), Antônia Regina de 

Araújo Keller (CROPH), Giulia Pereira Patitucci (SMDHC) e João Paulo Guilherme dos Santos 

(SMSU). PARTICIPANTES: Talita A. Jesus, Giovani Jousen, Eliza de Jesus, Juliana L. de 

Souza, Castor Guerra, Giordana K., Luiz Carlos Silva Araújo, Walton Naves, Daiane dos Santos 

Ferreira, Michael Vieira, André Lucas Aio, Amaral, Nilson da Silva, Manoel L. Messias, Valdenici 

da Silva, Cássia Fellet, Maria Lisabete Santiago, Denise A. Bonifácio, Edna M. Kobori, Maria 

Madalena Alves, Marcos Paulo dos Santos, Analdema de L. O. Santos, Cleia Maria Ferreira 

Lima, Kleber Klessey de Almeida, Walquiria Ferreira dos Santos, Gisele B. de Abreu, Maitê R. 

de Mota, Francisca dos Reis, Shirley Araújo, Tita de Assis Ferreira, Thayeu do Nascimento, 

Rosa Moraes, Fernando Ferreira, Valéria Honorato de Silva, Regina R. Oliveira, Zarif de Jesus, 

Tâmara Raissa de Silva, Renata Braga de Almeida, Dalmis da Silva, Melinela Muniz, Wilson, 

Stéfany Nogueira, Miguens Vertus, Maria dos Reis Mendonça, Eduardo Muniz, Débora 

Barbosa, Edilene O. Santos, Daiane de Souza, Conceição Aparecida Lemo, Fiama M. Fonei, 

Adriana R. de Almeida, Selma M. de Barros, Fabiana M. Ferreira, Juliana Al., Fabio de Jesus 

Viana, Rosana da Silva Ferreira, Elisabete Bento de Souza, Meiry Eilen de Souza, Alberto 

Milani Júnior, Maria Cristina da Silva, Monyke Loreno A., Sueli Aparecida Corrêa, Marcus 

Vinícius, Ismael Batista de Lima, Jenifer Cristiane Francisca, Vera Soares do Nascimento, Ana 

Maria Aparecida dos Santos, José Paulo Júnior, José Marcos Ribeiro, Wilame dos Santos, Índia 

Roseli C. Barbosa, Maria José Pereira, Mirela Ferraz, Fabio Rodrigues Gomes e Rosiene.   

A reunião teve início com a resolução da pendência de alteração da Ata da 65ª Reunião 

Ordinária do Comitê PopRua por parte do Inspetor Paulo (SMSU). A ata foi aprovada por 
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unanimidade. Em seguida, houve a leitura da ata da 23ª Reunião Extraordinária do Comitê 

PopRua, que também foi aprovada por unanimidade. 

O Sr. Tomás anunciou sua ida para a SMADS, agradecendo pelos anos no Comitê 

PopRua e expressando contentamento para com o trabalho desenvolvido dentro dele, além de 

pontuar o crescimento do Comitê nesse tempo e como isso tem sido cada vez mais 

ascendente. 

Por sequência, deu-se início ao momento de falas abertas: 1) O Sr. Castor pediu para 

que constasse em ata a situação precária do homem de 48 anos que está na calçada e é 

sempre citado em suas falas, além de pedir um minuto de silêncio em homenagem às pessoas 

que morreram no frio até o presente momento; 2) A Sra. Lora (RPR) agradeceu à atuação do 

BomPar pelo suporte para com a questão do surto de escabiose na região da Sé acometendo 

crianças em situação de rua e cobrou providências das instâncias competentes, além de pedir 

ao Sr. Tomás que represente e defenda os direitos da população em situação de rua agora na 

SMADS; 3) A Sra. Índia levantou a pauta acerca da laqueadura nas mulheres e fez uma 

denúncia sobre a violência da GCM para com as crianças em situação de rua na Sé; 4) O Sr. 

França deu um Informe sobre as conferências regionais de mobilização da área central, 

desejou boa sorte ao Sr. Tomás e declarou apoio à fala do Sr. Castor; 5) O Sr. Amaral 

lamentou as mortes que têm ocorrido no período do frio, pontuou a importância de providências 

em relação a essa situação e pediu ao Sr. Tomás que não se esqueça da população em 

situação de rua na SMADS; 6) O Sr. André pontuou a importância do levantamento de 

discussões e políticas direcionadas ao público LGBT em situação de rua, além de pontuar a 

importância de políticas de habitação para essa população, e denunciou a violência sofrida pela 

Sra. Michele Freitas, mulher trans que foi agredida em local próximo ao Autonomia em Foco e 

veio a óbito; 7) O Sr. Antônio parabenizou a atuação do Sr. Tomás no Comitê e reiterou a 

necessidade de políticas para a população em situação de rua; 8) A Sra. Rose agradeceu o 

empenho do Sr. Tomás no Comitê e reiterou as falas anteriores em relação à situação das 

crianças na região da Sé, pontuando a necessidade urgente de acolhimento e tratamento 

adequado para elas devido o surto de escabiose; 9) O Sr. Robson frisou a necessidade de 

organização da população em situação de rua e reivindicação de seus direitos; 10) O Sr. 
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Jamaica felicitou o crescimento do Comitê PopRua, além de pontuar a importância de políticas 

habitacionais para a população em situação de rua e pedir ao Sr. Tomás um retorno 

relacionado aos ofícios enviados ao prefeito e ao secretário de habitação; 11) O Sr. Tomás 

esclareceu que, até o momento, está confirmada a presença do secretário de habitação na 

próxima reunião do Subcomitê de Habitação, que acontecerá dia 27 de agosto às 14h no 

“Plenarinho”; 12) A Sra. Eliana de Santana demonstrou apoio às falas anteriores sobre a 

questão da moradia para a população em situação de rua, agradeceu a atuação do Tomás no 

Comitê.  

Em seguida, foi aberto o momento de informes da coordenação: 1) Foi trazido à reunião 

um representante da Secretaria de Administração Penitenciária (SAP), para apresentar 

brevemente os serviços prestados pela SAP para a população e tirar algumas dúvidas; 2) 

Foram apresentadas informações relacionadas ao número de inscrições do Prêmio 19 de 

Agosto, além de ter sido compartilhado o calendário com as próximas etapas do prêmio e 

informada à questão de inscrições para apresentações artísticas no prêmio; 3) Foi realizada a 

devolutiva dos encaminhamentos das reuniões ordinárias e extraordinárias passadas.  

Foram feitos informes dos Subcomitês, com a apresentação dos últimos e próximos 

passos de cada um deles.  

Foi apresentada a programação do 2º Seminário de Políticas para a População de Rua e 

discutida a questão da representação do Comitê PopRua dentro das mesas temáticas. A Sra. 

Eliana de Santana sugeriu que dois/duas membros/as compusessem as mesas ao invés de 

um/a. A sugestão foi colocada em votação e manteve-se a composição das mesas com um/a 

único/a conselheiro/a. Também foi apresentada a programação das oficinas com levantamento 

de interessados/as para comporem a coordenação das oficinas. Por conta do tempo restrito, 

houve uma substituição de pauta e o levantamento de interessados/as para comporem as 

mesas foi direcionada ao Subcomitê Saúde/Seminário.  

O Sr. Eduardo Suplicy compôs a mesa brevemente para prestar esclarecimentos sobre o 

andamento do PL 145/2018.  Retomando a discussão sobre os Subcomitês, foi realizado um 

levantamento de interessados/as a lerem a carta desenvolvida no Subcomitê Habitação na 

próxima reunião deste, dia 27 de agosto. Em seguida, a discussão foi direcionada para a 
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proposta complementar de resolução do Subcomitê Trabalho do fluxo de acesso ao POT, 

desenvolvida no Subcomitê Trabalho e aprovada por unanimidade pelo Comitê PopRua.  

Passou-se então à discussão das pautas previstas para a reunião.  

No que tange as mudanças do Regimento Eleitoral, foi decidido que tais mudanças serão 

encaminhadas para o mailing do Comitê PopRua devido a restrição de tempo da reunião. 

Seguindo a mesma lógica, a pauta relacionada ao funcionamento dos Subcomitês foi deslocada 

para a próxima reunião do Comitê PopRua. 

Sobre a pauta de Baixas Temperaturas, deu-se início ao momento de falas abertas: 1) O 

Sr. Robson lamentou as mortes que já ocorreram na rua nesse período e solicitou a elaboração 

de uma carta de repúdio por essas mortes, além de reiterar a necessidade de atenção para com 

as ações irregulares da zeladoria urbana; 2) A Sra. Juliana questionou o tempo de elaboração 

da carta de pesar e pontuou a necessidade de colaboração da sociedade civil nesse período de 

frio; 3) O Sr. Michael denunciou ações irregulares de Centros de Acolhida em relação a 

usuários alcoolizados; 4) O Sr. Anderson pontuou a importância de aperfeiçoar o serviço do 

SP156, para que os atendimentos ocorram sem tanta burocracia; 5) O Sr. José França 

levantou a necessidade do Comitê se organizar e estar mais presente na rua, além de pedir 

maior sensibilização dos órgãos públicos com a pauta; 6) O Sr. Tomás prestou esclarecimentos 

sobre as medidas de reforço tomadas pela prefeitura no período de baixas temperaturas; 7) A 

Sra. Índia denunciou as ações irregulares dos Centros de Acolhida e sugeriu que na carta 

exista uma cobrança para que esse tipo de ação não ocorra mais; 8) A Sra. Lora pediu mais 

cuidado com as falas que pontuaram ausência de mobilização do Comitê, ressaltou a 

importância das votações do Comitê serem respeitadas e também levantou a necessidade de 

supervisão das ações de zeladoria urbana; 9) O Sr. Guilherme forneceu alguns 

esclarecimentos sobre a atuação da GCM com base na legislação municipal vigente, além de 

orientar métodos de denúncias para com as ações irregulares; e 10) A Sra. Eliana de Santana 

levantou a necessidade do cumprimento da lei, além de rememorar a lembrança da Sra. Neide 

e parabenizar a atuação do Sr. Tomás e da Ouvidoria. 

Por fim, o Sr. Tomás (SMDHC) reiterou a pauta da próxima reunião do Comitê PopRua.  
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Encaminhamentos: 

1) A SMDHC convidará a SAP para uma reunião do Subcomitê Trabalho, pensando na 

integração entre as temáticas do POT, população em situação de rua e egressos; 2) A SMDHC 

enviará as mudanças do regimento eleitoral para o mailing do Comitê PopRua; 3) A discussão 

sobre os nomes que participarão das mesas e coordenarão as oficinas do 2° Seminário de 

Políticas para População de Rua passará para o Subcomitê Saúde/Seminário; 4) A SMDHC 

enviará a carta desenvolvida no Subcomitê Habitação para o mailing do Comitê PopRua, que 

será lida pelos conselheiros Eliana de Santana e Anderson Puccetti; 5) A SMDHC enviará um 

ofício a SMSU e SMSUB sobre a necessidade de não apreensão de bens protegidos pela 

legislação de Zeladoria Urbana especialmente no período de baixas temperaturas; 6) A SMDHC 

redigirá uma carta de pesar pelas mortes no período de baixas temperaturas a ser 

encaminhada para a Secretária Berenice Giannella; e 7) A próxima reunião do Comitê PopRua 

ocorrerá no dia 4 de setembro de 2019 e terá como pauta a atuação dos subcomitês. 

Assinam a ata aprovada na 68ª Reunião Ordinária, no dia 02.10.2019: 

 

MEMBROS TITULARES 

Darcy da Silva Costa (RPR)______________________________________________________ 

José Benedito França (RPR)_____________________________________________________ 

Eliana de Santana (RPR)________________________________________________________ 

Eliza Gomes do Nascimento (CMB)________________________________________________ 

Carmen Lucia de Albuquerque Santana (UNIFESP)___________________________________ 

Anderson Puccetti (MEPSRSP)___________________________________________________ 

Tomás Magalhães Andreetta (SMDHC)_____________________________________________ 
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Raquel Kother (SIURB)__________________________________________________________ 

Rodrigo Ramos Pinto Medeiros (SMTE)_____________________________________________ 

Adriano Marques de Camargo (SMSUB)____________________________________________ 

Paulo Rogério de Souza (SMSU)__________________________________________________ 

MEMBROS SUPLENTES:  

Sidnei Silva dos Santos (RPR)____________________________________________________ 

Robson César Correia de Mendonça (RPR)__________________________________________ 

Edmar Imaculada Matoso (Lora) (RPR)_____________________________________________ 

Giulia Pereira Patitucci (SMDHC)__________________________________________________ 

João Paulo Guilherme dos Santos (SMSU)__________________________________________ 

Antônia Regina de Araújo Keller (CROPH)___________________________________________ 

 

 


