
ATA DA REUNIÂO DO GT POP RUA REALIZADA EM 14/09/2018. 
 
Aos quatorze dias do mês de setembro de dois mil e dezoito o GT População em Situação                 
de Rua de Santa Maria reuniu-se no Plenarinho da Câmara de Vereadores da cidade para               
pautar a presença da secretária Lorena Santos e outros assuntos. O mobilizador Reinaldo             
Santos lembrou que a secretária é parceira , estará em nosso seminário de novembro e               
informou a impossibilidade de se fazer presente em uma correspondência enviada via            
e-mail pela Secretária Municipal do Desenvolvimento Social(SMDS) desmarcando a sua          
presença por motivos de força maior (outra agenda inadiável na mesma data e horário) e               
que com a ausência da segunda pauta ( advogados desenvolveriam o tema da Associação              
de Apoio ás Pessoas em Situação de Rua e Carrinheiros ) , desenvolveríamos a pauta do                
Projeto "UFSM Nas Ruas " , aproveitando a presença de um de seus coordenadores ,               
Professor Francisco Nilton Gomes de Oliveira no encontro.Francisco informou da          
realização do Seminário População em Situação de Rua na Universidade Federal de Santa             
Maria nos dias 29 e 30 de novembro de 2018 e da proposta de um Seminário matutino ou                  
vespertino , em formato de capacitação em politicas públicas, a ser realizado na Câmara de               
Vereadores da cidade em 1º de dezembro de 2018.O professor deixou muito claro o              
interesse da universidade em apoiar este projeto social informando-nos que ele foi postado             
no Observatório de Direitos Humanos da UFSM( o que garante a possibilidade de captação              
de recursos para o desenvolvimento e aperfeiçoamento de suas seis ações iniciais) e que              
já iniciaram as iniciativas para recrutamento de dois (2) bolsistas para atuar na ação , que                
contara com um espaço a ser prospectado provavelmente no subsolo do Prédio da Antiga              
Reitoria , onde funcionará um local de práticas colaborativas, intersetoriais e           
interdisciplinares onde haverá , inclusive lugar para realização de oficinas, cursos e mesmo             
higiene pessoal para os frequentadores em situação de rua sobrevivência e moradia.            
Francisco solicitou do mobilizador Reinaldo Santos , idealizador do "UFSM Nas Ruas",            
máxima urgência no envio destes Projetos ( de como seria este espaço, mobiliário             
necessário e demais detalhes de sua infra estrutura) bem como a concretização da ação de               
1º de Dezembro com confirmação de quem , quais instituições ou secretarias se farão              
presentes no evento para repasse ao setor de Comunicação da UFSM.Outra observação do             
educador aludiu á participação da Universidade Franciscana (UFN) no Seminário a ser            
realizado em ações do Projeto através da intervenção da Professora Angelita Woltmann (             
cujas alunos estão empenhados em desenvolver a ação quinzenal "Direito a Ter Direitos"             
junto a usuários (as) em situação de rua da Casa de Passagem Pousada Acolher ) e outros                 
professores do Laboratório de Extensão da UFN que seria a avalista de uma reunião              
envolvendo a reitora desta universidade e professores da extensão congregando e           
compartilhando saberes e práticas extensionistas ( a exemplo, os graduandos em Direito            
da professora Angelita somar-se iam aos da Terapia Ocupacional da UFSM comungando            
saberes e práticas que ora restam represados nas respectivas instituições de ensino            
superior no espaço a ser criado enquanto referência para o projeto na Antiga Reitoria)              
direcionadas ao aprimoramento da atenção em politicas públicas direcionadas aos          
vulnerabilizados da cidade, para além das especificidades institucionais de uma e outra            
universidade. Quando indagado acerca do interesse dos graduandos em participar da ação            
, Francisco referiu que a população em situação de rua, invisibilizada aos olhos de tantos ,                
esta sendo "redescoberta" na cidade através do projeto e que o mesmo esta acontecendo              
na academia.Trata-se portanto de um processo que envolve o amadurecer o olhar e             



descobrir possibilidades de atuação e intervenção.Posteriormente, o educador pegou         
nomes de interessados , entre os presentes, em voluntariar-se para esta nobre ação.Sobre             
a Associação de Apoio ás Pessoas em Situação de Rua e Carrinheiros de Santa Maria, o                
mobilizador Reinaldo Santos informou que recebeu a Ata da Reunião da mesma do Dr.              
Felipe Londero , mas que a mesma necessitava de alterações pontuais relacionadas ao             
responsável jurídico pelo seu funcionamento.Aberto o período de informes , Lise Brasil (             
Arsele Reciclagem ) convidou a todos (as) para o evento Feira da Primavera , com café da                 
manhã a ser servido aos interessados em participar na Praça Saldanha Marinho e almoço              
(haverá ônibus para translado ) na Medianeira , Parque Don Ivo loscheiter.Gabriel de             
Vargas informou da oficina de cuidados em saúde a ser realizada por graduandos da              
Terapia Ocupacional sob a orientação da educadora Amara Holanda , a ser realizada             
quinzenalmente na Casa de Passagem Pousada Acolher, das 15 ás 17 horas deste sábado              
(15 de setembro) com corte de cabelo , realização de dinâmicas e outras ações.O              
mobilizador Reinaldo, por fim informou da realização do "Roda de Conversas" em 15 de              
Setembro das 20 ás 21:30 na Casa de Passagem Pousada Acolher com a participação              
abençoada de Liliany Trindade e das alterações na periodicidade e horários nas reuniões             
do Grupo de Trabalho , que passará a ser quinzenal em virtude dos gastos demandados               
com servidores e segurança para nos receber semanalmente , com reuniões acontecendo            
das 14 ás 17 horas para possibilitar a participação de secretarias municipais ,organizações             
sociais , convidados(as) ou palestrantes que venham a enriquecer o nosso saber fazer             
militando sempre nas hordes do voluntariado social militante, engajado ,insistente.O          
referido é verdade e dou fé. 
 
Santa Maria, 14 de Setembro de 2014. 
 
Reinaldo Santos ( Relator). 
 


