
ATA de 20/07/2018 corrigida! 

 

Aos vinte dias do mês de julho reuniu-se na Igreja Lagoinha na Rua dos Andradas Número                

1965, das 16 ás 18:30 O Grupo de Trabalho População de Rua (GT Pop Rua)com a                

finalidade de deliberar sobre (03) três pontos de pauta, a saber: A sustentabilidade das              

reuniões do GT , Avaliação do Seminário sobre catadores e pessoas em situação de rua               

realizado na Feicoop 2018 e apresentação da Associação de Apoio a Pessoas em             

Situação de Rua de Santa Maria Catadores -AAAPSRSM . 

O Mobilizador Reinaldo Santos informa que esteve na Câmara de Vereadores conversando            

com os responsáveis sobre a locação de espaços da casa para realização semanal dos              

encontros do GT e lhe foi repassado a necessidade de uma Associação de Moradores              

daqui de Santa Maria que "abrasçe" esta causa. O mesmo pensou em pedir ajuda ao Kaloo                

ou ao Giovani (Sóparceiro) que possuem Associações formadas na cidade para dar um             

caráter comunitário aos encontros realizados e dispensar a ajuda de gabinetes para a             

locação de espaços no legislativo municipal. Sobre a avaliação do Seminário "Santa Maria             

precisa avançar", da Feicoop 2018 Reinaldo repassou que a oficina organizada pelo seu             

grupo contou com 35 participantes , que passaram quase 200 pessoas por todo o evento               

mas que não entende como as propostas retiradas na "Carta Final" não foram ate agora               

compartilhadas via face ou e-mail pela Comissão Organizadora do seminário. 

Por fim, os advogados Guilherme Ziegel e Felipe Londero prestaram esclarecimentos sobre            

a AAAPSRSM afirmando a mesma ser uma pessoa jurídica de direito privado que exerceria              

funções públicas possibilitando através da mediação com os poderes públicos , outras            

organizações não governamentais sociais, religiosas e mesmo o empresariado , o acesso            

dos associados a direitos assegurados na Constituição Federal , notadamente os referentes            

á inclusão produtiva e qualificação profissional.A AAAPSRSM necessitará de uma sede           

provisória para suas reuniões quinzenais que poderia ser na Antiga Reitoria ou numa             

Associação de Moradores .Reinaldo informou das mudanças por quais passará a ação            

Saúde na Praça que agora se reunirá numa sala da Antiga Reitoria e realizara apenas uma                

reunião em meio aberto ( Praça Saldanha Marinho), para que se consiga organizar             

efetivamente os usuários e a demanda por organização em rede dos serviços de Saúde e               

Assistência Social no município.Por fim convidou os advogados presentes para o evento            

quinzenal "Roda de Conversa", a ser realizado na Casa de Convivência no próximo             

sábado, 28/07, das 20 ás 21:30 da noite.È o relato. 



Reinaldo Santos( Relator). 


