
ATA DA REUNIÂO DO GT POP RUA REALIZADA EM 17 DE AGOSTO DE 2018. 
 

Aos dezessete dias do mês de agosto foi realizada das 17:20 ás 19 horas reunião do Grupo                 

de Trabalho População de Rua no Plenarinho da Câmara de Vereadores discutindo as             

pautas "Princípios e Diretrizes da Politica Nacional para a População em Situação de Rua (               

Decreto Lei 7053, de 23 de Dezembro de 2009)e os encaminhamentos finais da Associação              

de Apoio ás Pessoas em Situação de Rua e Carrinheiros (Catadores de Rua).A primeira              

pauta problematizou alguns dos Princípios da Politica Nacional para a População em            

Situação de Rua (atendimento humanizado , valorização da cidadania , da dignidade e da              

vida, Direito á convivência familiar e comunitária) e a Diretriz VI-"Participação da sociedade             

civil , por meio de entidades , fóruns e organizações da população em situação de rua , na                  

elaboração , acompanhamento e monitoramento das politicas públicas.Depois, os         

integrantes do Grupo de Trabalho analisaram com brevidade o Artigo 7º onde estão             

estatuídos os objetivos da Politica Nacional para a População em Situação de Rua (              

produção de pesquisas e dados, contagem (recenseamento), assegurar o acesso amplo ,            

simplificado e seguro aos serviços e programas que integram as políticas públicas da             

saúde, educação , previdência, assistência social , moradia, segurança , cultura , esporte ,              

lazer, trabalho e renda e implementar ações de segurança alimentar e nutricional            

suficientes para proporcionar acesso permanente á alimentação pela população em          

situação de rua á alimentação com qualidade.O Mobilizador Reinaldo informou da           

realização do evento "Dia Nacional de Luta da População de Rua, " em alusão ao               

massacre ocorrido na Praça da Sé em agosto de 2004 que deixou sete mortos em situação                

de rua a ser realizado no dia 22 de agosto de 2018 na Praça Daltro Filho , em Porto                   

Alegre.Informou aos presentes a abertura de Edital de Convocação pela prefeitura para            

entidades interessadas em se habilitar a gerir a Casa de Passagem em parceria com a               

Secretaria Municipal de Desenvovolvimento Social (SMDS). 

Ao desenvolver a segunda pauta, o advogado Felipe Londero justificou a ausência do Dr.              

Guilherme Ziegel alegando a ocorrência de um problema de saúde ocorrido com um             

familiar seu.Foram distribuídas cópias do Estatuto recorrigido e, face aos questionamentos           

do integrante João Horácio Borges Filho , acordou-se que os pontos não esclarecidos             

seriam contemplados no Regimento Interno da Instituição .Com a não presença do Dr             

Guilherme o processo de legalização da Associação sofrerá um atraso e na sexta feira que               

vem seriam realizadas as assinaturas e a Ata de fundação da mesma no mesmo horário e                

local da reunião que terá como a outra pauta a apresentação do trabalho de acolhimento               



em segurança alimentar do coletivo "O Pouco que Vale Muito "realizado ás quartas feiras e               

sábados, das 18:30 ás 20 horas na Rua 24 Horas..È o relato  


