
ATA DA REUNIÃO DO GT POP RUA REALIZADA EM 06/09/2018 
 

Aos seis dias do mês de setembro de dois mil e dezoito é realizada na sala de reuniões da                   

SMDS, das 14:30 ás 16 horas, a reunião com a Titular da Secretaria Municipal de               

Desenvolvimento Social (SMDS), Srª Lorena Santos pautando os temas Grupo de trabalho            

População de Rua (GT POP RUA), Demandas de Organizações Sociais ou Religiosas que             

distribuem alimentação em via pública ,proposta de criação do GT Institucional           

Saúde-Assistência Social (SMS-SMDS) com realização de reuniões mensais com serviços e           

ações acessadas pela população em situação de rua incluindo representações das           

universidades de Santa Maria e a importante parceria com a secretaria para realização do              

evento "Natal Sem Fome dos Sonhos dos Catadores e da População em Situação de Rua               

de Santa Maria ".Participaram da agenda os (as) integrantes do GT Pop Rua Lise Brasil (                

Arsele reciclagem),Reinaldo Santos ( Projeto Saude na Praça Para Pessoas em Situação            

de Rua ) , Liliany Trindade ( Projeto Maná) e a Assessora de Comunicação da SMDS, Srª                 

Roberta Ribas.Iniciativa elogiada pela secretária , Grupo de Trabalho População em           

Situação de Rua foi apresentado pelos presentes enquanto um espaço semanal de            

articulação de idéias, projetos e politicas públicas de promoção ao acolhimento e            

emancipação ( é nosso desejo que fortaleçam e retomem seus vinculos , saindo das ruas)               

dos que sobrevivem na e das ruas. Convidada a conhecer os voluntários (as) do GT e                

presentar uma pauta focada nos serviços oferecidos pela cidade para as pessoas em             

situação de rua, a secretária aceitou o desafio e estará conosco no dia quatorze (14) de                

Setembro , sexta feira, das 17 ás 19 horas, no Plenarinho da Câmara de Vereadores.Sobre               

a proposta de criação de um Comitê Municipal Intersetorial da População em Situação de              

Rua na cidade nada foi repassado á secretária, algo que reforça a necessidade de              

fortalecermos o nosso GT para convencer o prefeito da importância desta medida. Reinaldo             

Santos repassou á secretária a proposta enviada pelo Gt á Secretaria Municipal de Saúde              

acerca da criação de um GT Institucional unindo serviços da SMS e SMDS acessados pela               

população em situação de rua com reuniões mensais , fortalecendo as politicas públicas do              

municipio, incluindo representações das universidades, com o objetivo de ampliar a rede de             

acesso a serviços na cidade a este segmento. A secretária achou oportuna a idéia , mas                

ficou de estudar com sua colega de pasta a proposta uma vez que a mesma é de cunho                  

intersetorial e institucional.Lorena Santos mostrou especial interesse em alguma ação ou           

Projeto realizado pela universidade em parceria com o poder público e a Comissão de              

Residuos Sólidos do legislativo municipal que resgatasse os Catadores de Rua (carrinheiros            

) da cidade, recuperando-os socialmente.Foi apresentada no encontro a demanda de           



iluminação da Rua 24 Horas , utilizada pelos coletivos Soparcero ( Segundas Feiras ,das 19               

ás 20:30) e O Pouco Que vale Muito (Quartas Feiras e Sabados, das 18:30 ás 20 Horas)                 

para distribuição de alimentação a familias vulnerabilizadas , catadores e pessoas em            

situação de rua e que fica sem energia elétrica devido ao vandalismo de alguns              

frequentadores.È necessário que a prefeitura aja com rapidez pois a falta de luz prejudica o               

trabalho dos voluntários (as) de ambas as ações.Por fim, a secretária foi convidada a              

conhecer a Casa de Passagem pousada Acolher e participar de uma edição do Projeto              

"Roda de Conversa", aos sábados (e ela disse que participará !) e do Seminário População               

em Situação de Rua , que a Universidade Federal de Santa Maria promove nos dias 22 e 23                  

de novembro ( a Secretária comporia uma mesa em 23 de novembro ).Antes do fim, os                

participantes solicitaram uma parceria (Infra Estrutura e participação do serviço Cadastro           

ùnico da Assistência Social ) com a SMDS para a realização , em parceria com as                

universidades do evento "Natal Sem Fome dos Sonhos "em dezembro, na Praça Saldanha             

Marinho. A secretária referiu a necessidade de elaboração de um Projeto para esta ação              

.Realizado o projeto seria examinado por técnicos da SMDS e, se aprovado, a parceria              

estaria consolidada.O referido é verdadeiro e dou fé. 

 

Santa Maria, seis (6) de Setembro de 2018. 

 

Reinaldo Santos (Relator) 


