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REUNIÃO CT ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 006/13 

DADOS GERAIS 

Data: 18/09/2013 
 

Local: AGEM BS  Horário: 09h30 

Tipo de Reunião: trabalho 

Lista de Participantes: 

Nome Entidade 

Eliana Ventura da Silva  Prefeitura de São Vicente 

Rosemeire Lizar Raimundo Prefeitura de São Vicente 

Livia Rother Ruiz Sec. Est. Desenv. e Assistência Social - DRADS 

Roberta de Cássia Risden Freitas Prefeitura de Peruíbe 

Nanci Solano T. Almeida Prefeitura de Praia Grande 

Jucimara Dias Araújo Rodrigues Sec. Est. Desenv. e Assistência Social – DRADS 

Convidados:  

Erika Esteves Peres Prefeitura de Cubatão 

Elaine Malzoni Prefeitura de Praia Grande 

José Fernando de Jesus Fonseca Prefeitura de Guarujá 

Luiz Evaldo Pinto Prefeitura de Itanhaém 

Silvana Rodrigues Costa Prefeitura de Itanhaém 

Cintia Cido S.de Silva Prefietura de Praia Grande 

Renata Machado Prefeitura de Peruíbe 

Marcia Barros Prefeitura de Guarujá 

Lilian Cristina de F.Costa Prefeitura de Mongaguá 

Veronica da Silva Brito Agem /Estagiária 

Pauta divulgada em: 
18/09/2013 

Reunião iniciada às:  
09h54 

Término da Reunião às:  
11h25 

 

OBJETIVOS 

Item I - Apresentação pesquisa de população de rua; 
Item II - Informes; 
Item III - Outros assuntos de interesse regional. 

 

REGISTROS 

Ausências: Município: Bertioga e Santos 
Estado: Emprego e Relações do Trabalho, Esportes, Lazer e Juventude,Turismo, Saúde e Justiça e da 
Defesa da Cidadania. 

 Os trabalhos foram abertos pela Sra. Jucimara Dias A. Rodrigues, Coordenadora da Câmara 
Temática e foram discutidos os seguintes aspectos: 

-Informes DRADS:  
-Coordenadora da Câmara Temática já enviou  mail as unidades CRAS e CREAS, aos nove municipios 
da Região Metropolitada da Baixada Santista, sobre curso de Capacitação para o Acompanhamento e 
Trabalhos com as Famílias,o curso será feito de acordo com as necessidade de cada minicípio; 
-Início do processo de capacitação PMAS 2014 – serão destinadas apenas cinco vagas para cada 
município, o curso será ministrado no município de São Vicente nas instalações da Rede Saber; 
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-Curso para capacitação de Ongs – serão destinadas três vagas por entidade, a coordenadora irá 
enviar mail aos menbros da Câmara Temática sobre detalhes deste curso; 
-Representante do município do Guarujá, manifestou repúdio ao curso de Capacitação de Ongs do 
EDESP, pois o município tentou diversas vezes contato e não obteve sucesso;   
-A Coordenadora da Câmara Temática solicitou que todos encaminhem os dados para os cursos até o 
dia 20/09; 
-Apresentação dos resultados encontrados após pesquisa realizada sobre a população em situação de 
rua nas cidades da Região Metropolitana da Baixada Santista; 
-O levantamento das informações foi feito através de questionários, os resultados já foram enviados 
aos municípios da Região Metropolitana da Baixada Santista; 
-Definição de População em Situação de Rua e suas características segundo o Ministério do 
Desenvolvimento Social; 
-A pesquisa foi realizada por profissionais da política de Assistência dos nove municípios da Região 
Metropolitana da Baixada Santista através de questionários contendo perguntas abertas e fechadas, 
de forma quantitativa com amostragem aleatória de um total de 198 pessoas em situação de rua; 
-A Coordenadora informou que possui pesquisa documentada e disponível para que todos possam 
consultar; 
-A pesquisa demonstra que grande número dessa população não pertence ao município no qual se 
encontrava no momento da pesquisa; 
-A pesquisa aponta que a maioria são pessoas de origem das cidades da Região Metropolitana da 
Baixada Santista; 
-A proposta para o Fundo de Desenvolvimento  Metropolitano da Baixada Santista é de implantação 
de um Sistema Regional de Informação da Situação de Rua (SISRUA); 
-Tendo como objetivo cadastrar e registrar os diversos serviços, monitoramento e gerenciamento de 
vagas na rede para otimizar o direcionamento dessa população; 
-O perfil dessa população : 

 Faixa etária de 18 a 30 anos; 
 Com problemas de saúde; 
 Sem acompanhamento médico; 
 Doença referida – respiratória; 
 Razão referida de estar na rua -  dependência do álcool e outras drogas; 

-Proposta de ações conjuntas com a política de saúde através de implantação de abordagem Social 
Intersetorial – Saúde e Assistência Social; 
-Promoção de políticas de saúde assegurando o acesso a rede SUS, implantação do programa Saúde 
da Família sem Domicílio para tratar e prevenir doenças de grande evidência nessa população tais 
como tuberculose, hanseníase, DSTs / AIDS etc; 
-Fortalecer ações de atenção a saúde mental e facilitar acesso aos CAPS I,II,III e A D; 
-Capacitar profissionais da equipe de saúde para atendimento a essas pessoas; 
-Implantação de Consultórios de Rua e de Unidade de Acolhimento; 
-Escolaridade e profissão da população em situação de rua:  

 Escolaridade Ensino Fundamental; 
 Não possui capacitação profissional; 
 Ocupação anterior setor de serviços e em seguida construção civil; 
 Sobrevivência econômica, venda de material reciclável e em seguida esmola; 

-Proposta de política de educação - oferta de ingresso a sala de aula e promoção de politicas de 
inclusão digital; 
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-Politica de trabalho e emprego – capacitação, qualificação e requalificação profissional e incentivo as 
formas de cooperativas de trabalho; 
-Politica de Habitação – criação de alternativas de moradia, desenvolver politicas de locação social 
através de bolsa aluguel e moradias compartilhadas; 
-Politica de Direitos Humanos – Fortalecimento da Ouvidoria para receber denúncias de violações dos 
direitos dessa população, assistência jurídica e de mecanismos de acesso a direitos; 
-Proposta de  instituir Comitê Intersetorial Municipal da politica de atendimento à população em 
Situação de Rua; 
-Continuação do Perfil da População em situação de rua: 

 Tempo de separação famíliar - menos de 1 ano; 
 Local de alimentação - rede social; 
 Local de higienização - rede social; 
 Local de pernoite - rua e rede social quando há vagas. 

-Politica de Assistência Social 
-Proposta para os municípios da Região Metropolitana da Baixada Santista: 

 Instituição de Comitê Intersetorial da política de atendimento à População em Situação de 
Rua; 

 Estabelecimento de abordagem social intersetorial ( Assistência Social e Saúde); 
 Implantação e implementação de serviços socioassistenciais, conforma levantamento das 

demandas realizado pela equipe da política de assistência social de cada município;  

 Incorporar as propostas nos planos de governo; 
-Proposta para o Fundo de Desenvolvimento Metropolitano da Baixada Santista: 

 Implantação de um sistema regional de informação da situação de rua (SISRUA); 
 Campanha educativa, de âmbito regional, em diversos meios  de comunicação; 
 Capacitação intersetorial visando uniformização de conceitos, estabelecimento de 

competência, fluxos e rotinas municipais e regionais; 
-Os municípios da Região Metropolitana da Baixada Santista encontram dificuldades em realizar 
atividades pertinentes a assistência para resolver essa questão é necessário sensibilização junto aos 
Prefeitos para que os trabalhos aconteçam de forma adequada; 
-A Coordenadora da Câmara Temática lembrou a todos da existência de mobilização nacional sobre a 
população em situação de rua. 

 Não havendo mais nada a tratar a reunião foi encerrada. 

 
Santos, 18 de setembro de 2013 

 
 

JUCIMARA DIAS A. RODRIGUES 
 Coordenadora da Câmara Temática 

 
 
 
 

VERONICA DA SILVA BRITO 
Secretária 


