Ata da Audiência Pública para discutir a violação dos direitos da população em
situação de rua em Maceió.

Aos (18) dezoito dias do mês de agosto do ano de 2017, às (15h) quinze
horas sob a Presidência e Propositura do vereador Kelmann Vieira, reuniu
– se a Câmara Municipal de Maceió, situada a Praça Marechal Deodoro da
Fonseca, número 376 (trezentos e setenta e seis), nesta Capital para
discutir a violação dos direitos da população em situação de rua em
Maceió. O senhor Presidente ressaltou o objetivo do debate que tem como
intuito implantar políticas públicas que garantem moradias, saúde, bemestar e cidadania a essas pessoas que já sofrem com o fenômeno
chamado violência e citou o índice dos casos de homicídios que vem
ocorrendo onde a Câmara como representante da sociedade tem a
obrigação de realizar esse debate. Registrou a entrega da Comenda
Deputada Selma Bandeira ao senhor Rafael Machado da Silva ex –
morador de rua durante quatorze anos e sete vezes vítima de homicídio.
Convidou para compor a mesa dos trabalhos os senhores: Rafael
Machado - Coordenador estadual do movimento da população de rua
e coordenador nacional do sistema união de assistência social.
Daniel Gueiros – Presidente do comitê intercetorial da política
municipal da população de rua. Audrey Treva – Secretário executivo
do conselho estadual de assistência social. Tereza Tenório – Gerente
de atenção psicossocial da secretaria municipal de saúde. Priscila
Guimarães – Coordenadora geral das abordagens de rua. Luciano
Moraes da Silva – Suplente da coordenação do fórum nacional dos
usuários da assistência social de Alagoas. Célia Maria –
Representando as instituições sócio assistenciais da população de
rua. Tereza Farias – Representando o consultório de rua em Maceió.
Maria de Lourdes – Representando a secretaria municipal de saúde.
Sandra Gomes – Vice- Presidente da comissão de direitos humanos e
representando a OAB/ AL. Alessandra – representando o centro POP.
Na sequência convidou a todos para em posição de respeito ouvir a
execução do Hino Nacional e facultou a palavra para os membros da mesa

diretora: Rafael Machado – Coordenador estadual do movimento da
população em situação de rua – fez ressalva ao dia 19 de agosto onde
comemora – se o Dia Nacional da população em situação de rua que teve
início após a barbárie ocorrida na Praça da Sé em São Paulo ao tempo em
que cobrou o cumprimento das políticas públicas já existentes para essa
população. Mencionou a lei 7.073 e deu testemunho de como foi
resgatado através do trabalho de abordagem realizado por instituições
como o CAPS AD e outros, passando a apresentar slide com dados da
história do movimento que nasceu em 2014 e deu subsídio sobre o
mesmo. Após, Sandra Gomes – Vice-Presidente da comissão de
direitos humanos da OAB/AL – lamentou a ausência dos vereadores
principalmente aqueles que pautam a sua campanha nas políticas públicas
bem como as secretarias que foram convidadas e não compareceram.
Registrou as reuniões que a OAB tem realizado junto as instituições onde
as buscas são sempre as mesmas e terminam na ausência de políticas
públicas. Espera que através das reinvindicações apresentadas projetos
sejam elaborados. Ana Lucia Soares Torjal – Palestrante e Professora
de Serviço Social do CESMAC - – chamou atenção para o trabalho
realizado pelo sistema único da assistência social onde sem ele a pessoa
em situação de rua não teria os resultados que vem tendo e defendeu
ação para que a sociedade tenha ciência dos serviços prestado a todos
onde na maioria das vezes isso não acontece. Concluiu sua fala sugerindo
a participação da população de rua na elaboração de políticas públicas
para as mesmas. Após, Luciano Moraes da Silva – Suplente da
coordenação do fórum nacional dos usuários da assistência social de
Alagoas – parabenizou o senhor Rafael Machado pela representatividade
do movimento e o presidente desta Casa vereador Kelmann Vieira pela
iniciativa da sessão. Em seguida, Tereza Tenório – Gerente de atenção
psicossocial da secretaria municipal de saúde – considerou o serviço
social realizado pelo CAPS AD e outros como responsáveis na
transformação de vida do jovem Rafael Machado como também a
oportunidade da SEMAS de inserir o mesmo no mercado de trabalho.
Solicitou ao presidente desta Casa, vereador Kelmann Vieira implantar o
nome da jovem Tamires em uma das unidades dos CAPS que estão em
reforma, como uma forma de homenagear a mesma que fez parte dessa
luta e hoje não está mais entre nós. Finalizou lendo a sua fala referente a
proposta que já está no plano para a saúde dessa população. O senhor
Presidente registrou as presenças de representantes dos CAPS AD de
várias regiões. Após, Daniel Gueiros – representando o comitê de rua -

informou a reativação do comitê que tem realizado reuniões e buscado
analisar o relatório do plano anterior como também elaborar novo plano
com políticas novas. Em seguida, Tereza Farias – representando o
comitê municipal de rua em Maceió – registrou o trabalho diário
realizado pelo consultório bem como as dificuldades e fragilidades para
atender as demandas a exemplo da ausência de equipe, transporte
adequado e morosidade dos processos dentro das secretarias. Deixou
apoio a sugestão da senhora Tereza Tenório para a implantação do nome
de Tamires em uma das unidades do CAPS bem como as outras falas.
Registrou que através do trabalho do consultório de rua a população
passou a entender melhor os seus direitos como cidadão. Após,
Elisberlândia Correia – Superintendente do estado – solidarizou – se as
homenagens ao jovem Rafael Machado como um ícone que representa
aqueles que ainda estão no anonimato. Concluindo, parabenizou as falas
sobre políticas públicas para a população de rua. Em seguida, Alessandra
– representando o centro POP – fez uso da tribuna para saudar o jovem
Rafael Machado e testemunhou a passagem do mesmo no centro POP. A
seguir, passada para a palavra para a sociedade civil organizada fizeram
uso da palavra os senhores: Ednaldo; Michele Vitorino; Fabiana dos
Santos. José Cícero Rodrigues; Josenildo da Silva; Suellen Barbosa;
Luiz Edvaldo; Atila Vieira (educador); Francislaine Amanda;
Claudemir dos Santos (coordenador municipal do movimento
população de rua); João Filho (psicólogo técnico do movimento
população de rua). O senhor Presidente, lembrou as emendas
apresentadas nesta Casa pela ex – vereadora Heloísa Helena voltadas
para atender essa população onde infelizmente não eram executadas pelo
poder executivo. Colocou – se a disposição para contribuir com a causa e
deu por encerrada a audiência pública com a entrega da Comenda
deputada Selma Bandeira ao jovem Rafael Machado da Silva. Maceió, 18
de agosto de 2017. Maria Jairivane Sena da Silva - Redatora de Atas e
Debates.

