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ANExon 
1. Objetivos 
O objetivo geral do Programa é a implantação e o desenvolvimento de um conjunto de 
serviços que possibilitem aos integrantes da população em situação de rua o resgate de sua 
identidade pessoal e social, por meio de ações socioeducativas que, visando sua autonomia e 
emancipação, garantam seus direitos básicos, restabeleçam seus vínculos familiares, ofereçam 
espaço de convivência onde possam refletir em grupo sobre seu cotidiano e seu projeto de 
vida, propiciem acesso a oficinas e cursos de qualificação profissional e a alternativas de 
geração de renda. 

Metas 
- Abertura de duas casas-moradia coletivas concebidas como espaços de co-gestão para 
atendimento de mais 32 pessoas (atualmente o programa atende 66 pessoas e com a ampliação 
passará a atender 98 pessoas). Fase de implantação prevista para junho de 2000 
- Apoio técnico e financeiro a locações coletivas, repúblicas e vagas em pensão de iniciativas 
do próprio grupo para implantação da experiência e complementação do custo para 30 pessoas 
em processo de inserção no mercado de trabalho 
- Aproveitamento, como monitores, de pessoas em situação de rua habilitadas ao trabalho 
exigido pelos serviços. Até o momento já foram incluídas 6 pessoas. 
- Ampliação de oficinas de geração de renda (Oficinas de vassouras e rodos, artesanato e de 
restauro de móveis - tapeçaria e marcenaria). Temos metas de implantação de outras oficinas, 
que estão sendo definidas de acordo com o interesse do grupo. 
- Formação de duas cooperativas: uma de artesanato, em processo de regulamentação, e outra 
de reciclagem de papel, papelão e materiais reaproveitáveis, em processo de discussão (as 
duas cooperativas não são exclusivas para a população em situação de rua). 
- Articulação das organizações sociais e dos restaurantes e bares do centro da cidade que hoje 
já distribuem comida nas ruas da cidade, com o objetivo de criar um restaurante popular com 
alimentação de boa qualidade a baixo custo, garantindo o direito de sentar-se à mesa. 
- Realização de urna publicação até o final do ano para divulgar os resultados da pesquisa de 
perfil e os trabalhos em desenvolvimento no Município de Santo André com a população em 
situação de rua, com o objetivo de dar visibilidade a esta problemática e interferir na mudança 
de valores quanto ao julgamento preconceituoso de que são pessoas acomodadas e sem 
vontade de trabalhar. 
- Estabelecimento de padrões de qualidade para a rede de atendimento à população em 
situação de rua e discussão das ações desenvolvidas pelas organizações governamentais e 
não-governamentais, no sentido de que atuem de forma complementar. 
- Pesquisa anual de perfil e características da população da cidade que utiliza a rua corno 
moradia (dados quantitativos e qualitativos) com o objetivo de conhecer e definir as 
alternativas de trabalho. 



2. Funcionamento do programa e frentes de atuação 
Este Programa possui uma equipe de planejamento, acompanhamento e execução dos 
trabalhos que atua da seguinte forma: 
- no trabalho direto com a população em situação de rua; na assessoria e apoio aos trabalhos 
realizados em parceria com as organizações sociais da cidade; na articulação com outros 
órgãos públicos municipais e privados para ações conjuntas: e nas relações que estabelece 
com os moradores vizinhos aos serviços e os grupos organizados locais, para esclarecimentos 
sobre os serviços e na perspectiva de atenuar preconceitos e desenvolvimento de ações de 
solidariedade; 
- na abordagem de rua, mediante contato cotidiano realizado nos pontos onde a população em 
situação de rua costuma permanecer, para informar e encaminhar aos serviços de atendimento 
existentes no município, criar vínculos e atualizar periodicamente as informações; 
- no atendimento direto na Casa Amarela, que é um espaço de convivência com possibilidade 
de higiene pessoal, alimentação, orientações gerais e encaminhamentos para tratamento de 
saúde e documentação, bem como de ações socioeducativas que abrangem desde os grupos de 
reflexão (sobre seu projeto de vida, as dificuldades na rua, o distanciamento da família, o 
retomo ao seu convívio, a busca de trabalho, as oficinas de geração de trabalho e 
cooperativas, os cursos de formação profissional); as atividades de artesanato e de lazer e o 
planejamento de encontros, eventos, mobilizações, festas e comemorações; 
- no atendimento das quatro casas-moradia coletivas, espaços de atendimento temporário e/ou 
permanente para 98 pessoas adultas de ambos os sexos, que estejam em situações de: sem 
moradia, sem vínculos familiares e/ou sem retaguarda familiar, impossibilitadas para o 
trabalho, deficiência fisica ou mental e/ou em situação de rua, na perspectiva de oferecer -
além da moradia - apoio emocional, atenção aos problemas de saúde e outras condições 
concretas que favoreçam o processo de desenvolvimento pessoal e de convivência 
comumtana. 

3. O programa, projeto ou atividade faz parte de outras iniciativas da mesma ou outras 
esferas de governo (por exemplo, um projeto que faz parte de um programa geral)? Em 
caso afirmativo, descreva como se dá esta ligação 
Este Programa faz parte de uma diretriz de governo que tem como marca a inclusão socíal. 

4. Público-alvo 
População adulta em situação de rua, entendida na sua diversidade: homens e mulheres que se 
utilizam dos espaços públicos para morar de forma provisória ou definitiva. 
São atendidos diariamente, de forma direta, cerca de 60 pessoas no espaço de convivência, 98 
pessoas nas casas-moradia e 10 pessoas na abordagem de rua, o que representa 65% da 
demanda potencial na cidade. 

Como é feita a seleção 
Casa Amarela: no serviço de convIVencia são atendidas todas as pessoas que chegam 
diariamente, e para o preenchimento das 16 vagas em casa-moradia, dá-se prioridade às 
pessoas em processo de inserção no mercado de trabalho e/ou com beneficios de prestação 
continuada ou previdenciária, que necessitam de apoio de moradia temporária até que possam 
alugar imóvel individual ou coletivamente e/ou alugar vaga em pensão ou república. 
As 32 vagas das duas casas-moradia (a primeira casa foi implantada dia 5 de junho e a 
segunda a ser implantada até 30 de junho) que serão inauguradas no inicio de julho destinam
se a atender pessoas com maior grau de dependência, devido a condições de deficiência tlsica 
e mental, e idosos que apresentem necessidade de alternativa de moradia, uma vez que nào 
serão mais absorvidos pelo mercado de trabalho e não possuem retaguarda familiar. Levam-se 
em conta os vínculos estabelecidos no processo anterior de convivência, em que a 
aproximação amistosa e a aceitação recíproca de convívio são fundamentais. 
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Na casa-moradia provisória (antigo Centro de Convivência dos Moradores de Rua do Parque 
Miami) com 50 vagas, a prioridade é atender pessoas que estejam em processo de passagem 
pelas ruas, desempregadas, a procura de emprego, pessoas com vínculos fàmiliares 
temporariamente rompidos. 

Como eles participam do Programa 
A participação do público-alvo se dá no processo de implantação dos serviços, no 
estabelecimento de regras de funcionamento das casas, na definição e programação das 
atividades, no estudo do perfil, no trabalho de gestão, limpeza e manutenção dos espaços de 
convivência e de moradia, na realização de eventos culturais, festivos, comemorativos e de 
lazer, nos encontros do Fórum ou naqueles planejados com as organizações sociais e grupos 
comunitários nos bairros 

5. Gastos 
Qual o gasto orçamentário anual do Programa: 
R: R$ 356.840,00 
Quais as fontes de recurso financeiro (locais, estaduais, federais, privadas): 
R: Prefeitura Local: R$ 202.700,00 

Governo do Estado: R$ 154.140,00 
Que percentual dos recursos financeiros é derivado de cada uma dessas fontes: 
R: Prefeitura: 56,80% 

Estado: 43.20% 
Que percentual da receita orçamentária total do nível de governo (estadual, municipal, etc ... ) 
a que penence o órgão responsável pela inscrição, é efetivamente utilizado pelo programa: 
R: Percentual da receita orçamentária do município alocado no projeto: 2,93% 

6. NU de pessoas envolvidas na operação do Programa: 
Equipe técnica: 7 profissionais universitários, 1 educador e 10 monitores (contratados 

pela entidade através do convênio) 
Equipe administrativa e de apoio: 14 servidores públicos, 16 funcionários contratados 

pelas frentes de trabalho e 02 motoristas (1 da Prefeitura Municipal de Santo André e 1 da 
entidade conveniada). 

7. Todas as organizações participantes e papel de cada uma 

Organizações públicas 
• Depanamento de Ação Social da Secretaria de Cidadania e Ação Social- órgão responsável 
pelo Programa de Atenção à População em Situação de Rua. 
• Assessorias dos Direitos da Mulher. Terceira Idade e Pessoa Ponadora de Deficiência da 
Secretaria de Cidadania; Secretaria da Saúde; Departamento de Geração de Emprego e Renda: 
CRA1SA - Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André; Defesa Civil e 
Câmara Municipal de Santo André - órgãos responsáveis por ações complementares que 
integram o trabalho em momentos específicos. 

Organizações privadas 
• CASA DE ACOLHIDA SANTA GEMA 
Oferece: alimentação e local para higiene pessoal 

• CASA DE RECUPERAÇÃO BOM PASTOR 
Oferece: moradia provisória (30 vagas para alcoolistas) 

• PAROQUIA SANTA CRUZ 
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Oferece: sopa às segundas-feiras 

• CASA DA SOLIDARIEDADE 
Oferece: sopa às quartas-feiras 

• CENTRO ESPÍRITA "O SEJ\.1EADOR"" 
Oferece: sopa às sex'tas-feiras 

• ALBERGUE NOTURNO 
Oferece: abrigo (30 vagas masculinas e 11 vagas femininas) 

• CENTRO PASTORAL DO MIGRANTE 
Oferece: orientações aos migrantes na Diocese 

• UNIDOS EM CRlSTO CASA DE ORAÇÃO JESUS TEM PODER 
Oferece: moradia provisória (10 vagas para homens) 

-ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CULTURAL DA IGREJA EVANGÉLICA 
ASSE:tvillLÉIA DE DEUS 
Oferece: alimentação e local para higiene pessoal 

• AGAPE - NÚCLEO DE APOIO DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL 
Oferece: serviço de apoio à dependência química 

Como estas organizações interagem e de que modo suas ações individuais são 
coordenadas 
As organizações privadas e públicas interagem por meio do Fórum População em Situação de 
Rua. A equipe técnica do Programa coordena os trabalhos desenvolvidos na cidade, 
sintonizada às decisões deste Fórum. 

8. Participação da comunidade e do público-alvo - mecanismos de participação 
Basicamente, o mecanismo prioritário de participação democrática é o Fórum População em 
Situação de Rua, coordenado pelo Programa, cujo espaço garante de forma inovadora o 
diálogo entre as organizações sociais, as pessoas em situação de rua e os técnicos ligados ao 
poder público, com o objetivo de discutir os problemas da população em situação de rua na 
cidade, a troca de experiências, as soluções e encaminhamentos mais adequados para os 
problemas que emergem no processo de trabalho e as alternativas que têm por perspectiva o 
estabelecimento de política pública articulada às iniciativas das organizações sociais. 
Por outro lado. verifica-se a presença da população em situação de rua presente de forma 
organizada em. outros fóruns na cidade: na Conferência dos Direitos Humanos, participaram 
ativamente das reuniões de preparação na discussão e elaboração do documento específico 
para ser incluído nos anais (vide em anexo); nas plenárias relativas ao Orçamento 
Participativo. em que foram até responsáveis pela eleição de um representante para o 
Conselho: e na Conferência Santo André - Cidade do Futuro. Além disso, realizaram-se 
fóruns próprios para discussões específicas e mobilizações da população em situação de rua. 
Vale apontar a realização de um levantamento de dados qualitativos para aprofundamento do 
perfil, por meio de um pequeno roteiro aplicado na rua e nos serviços, resultando em 18 
entrevistas, sendo que a maioria delas foi realizada pelas pessoas em situação de rua, 
participantes do fórum. 
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9. Quando e como foi originalmente concebido o programa. Houve inspiração em 
iniciativas anteriores. Qual? 
O Programa foi concebido como responsabilidade e dever do município no reconhecimento 
dos direitos de cidadania da população em situação de rua. O Programa foi efetivamente 
implantado em 1997, inspirado nos trabalhos desenvolvidos pela Prefeitura do Município de 
São Paulo no periodo de 1989-1992, que concebia a população de rua como trabalhadores que 
sofreram ao longo de suas vidas um processo de perdas sucessivas e como sujeitos de direitos. 

10. Etapas-chaves da implementação e como evoluiu e se modificou ao longo do tempo. 
Que incrementos foram sendo utilizados desde o início? 

1. Reestruturação do Centro de Convivência dos Moradores de Rua do Parque Miami. 
2. Estudo do perfil e das caracteristicas gerais da população 
3. Instalação do Fórum População em Situação de Rua 
4. Estabelecimento de parceria por meio de convênio para implantação serviços 
5. Ampliação de recursos do programa em 2000. 

Estas etapas-chave constituem referências importantes no planejamento e no processo de 
trabalho da equipe técnica do Programa. 
Ao assumirmos o governo, herdamos o Centro de Convivência Moradores de Rua do Parque 
Miami com capacidade 50 pessoas (atual casa-moradia provisória), destinado a abrigo sem 
acompanhamento técnico e pedagógico. Com a perspectiva de estruturação de uma política 
pública, fomos aos poucos constituindo uma equipe, estabelecendo parcerias, ampliando as 
fontes de financiamento com recursos próprios do município. Em 2000, a Secretaria de 
Assistência Social do Estado de São Paulo ampliou o repasse de recursos para o Fundo 
Municipal de Assistência Social, para a implantação de duas casas-moradia, possibilitando a 
implementação dos serviços, uma vez que vinham sendo assumidos majoritariamente pelo 
municipio. O Programa respalda-se, em estudos anuais sobre o perfil da população e, mais 
precisamente, na relação que estabelece com as pessoas na abordagem de rua, nos serviços 
implantados. nos encontros do Fórum. 

11. Principais obstáculos enfrentados até o momento. Como se lidou com tais obstáculos. 
Quais deles ainda persistem. 
- F alta de articulação regional entre as organizações públicas e privadas 
Em 1997 e 2000 convidamos os municípios da região do Grande ABC para a apresentação do 
estudo do perfil e debate de ações regionais conjuntas. Além destes encontros regionais 
pretendemos ampliar esta articulação na Càmara Regional. 
- A postura preconceituosa da sociedade em geral com relação à população em situação de 
rua verifica-se de várias formas. Uma delas refere-se à dificuldade no momento de alugar 
imóveis para implantação dos serviços. Em segundo lugar, de um lado, vêm a cobrança feita 
ao poder público de providências no atendimento e. por outro lado, a rejeição dos munícipes 
quando da instalação de serviços próximos às suas residências, com a alegação de que 
representam uma forma de acomodação e de estímulo à ociosidade. 
Aproveitamos a divulgação do Programa nos jornais da grande imprensa e de periódicos 
locais para chamar a atenção sobre o perfil da população em situação de rua, constituída na 
sua maioria por trabalhadores expulsos do mercado de trabalho nas duas últimas décadas. 
Além disso, ampliamos a participação nos fóruns de outras entidades além das prestadoras de 
serviços, como sindicatos, grupos associativos, clubes de serviços e associações comerciais. 
Procuramos ainda envolver a população vizinha aos serviços nos eventos culturais, de lazer e 
festivos, além de promover reuniões para discutir problemas resultantes do convívio 
cotidiano. 
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12. Que mecanismos de avaliação estão sendo usados para medir o sucesso do programa. 
Forneça os resultados (quantitativos e qualitativos) do último ano de operação do 
Programa 

reuniões quinzenais da equipe técnica; 
encontros mensais da equipe geral do programa para avaliação e reprogramação: 
encontros bimensais do conjunto dos agentes envolvidos (equipe técnica, organizações 

sociais e representantes da população em situação de rua envolvida nos serviços. 
pesquisa de avaliação da prestação de serviços com a população envolvida. Em 

planejamento: 
Fóruns e Plenárias de Orçamento Participativo. 

Resultados Quantitativos: 
Aumento de 70 vagas diárias de convivência no centro da cidade com a implantação 

da Casa Amarela. 
Formação de uma cooperativa de artesanato com envolvimento de 6 pessoas em 

situação de rua. 
Participação de 60 pessoas - alunos da Faculdade de Serviço Social e representantes 

das organizações sociais - na realização do estudo do perfil da população em situação de rua. 
Sabe-se que existem aproximadamente 258 pessoas em situação de rua no município. 
Comparativamente ao ano anterior pode-se afirmar que esta população cresce em média 35% 
ao ano (em anexo, síntese deste estudo). 

Introdução da representatividade da população em situação de rua no Fórum 
População em Situação de Rua. 

Resultados qualitativos: 
melhoria dos aspectos fisicos e de saúde; 
aumento da confiança e da auto-estima (no cuidado com a roupa que veste e com o 

banho que toma diariamente): 
aumento do número de pessoas que participam das atividades programadas. encontros 

e festas (presença de 95 pessoas no I Encontro de População em Situação de Rua e de 100 
pessoas na F esta da Páscoa) 

aumento do grau de satisfação profissional e maior envolvimento com a proposta de 
trabalho da equipe geral do Programa: 

aumento da inserção do número de pessoas no mercado de trabalho, nas oficinas e nas 
cooperativas 

13. Qual é a mais importante conquista de seu Programa 
Ampliação de casas-moradia, como espaço de co-gestão, de autonomia na formulação das 
normas e funcionamento da casa e como alternativa inovadora às formas usuais de abrigo e de 
asilo. em ambiente aconchegante, onde a amizade substitua com mais eficácia as regras 

~ ~ 

formais de relacionamento institucionaL esta convivência tem propiciado o resgate da auto-
estima e da dignidade. Trata-se, pois, de uma experiência que vai no sentido contrário ao do 
isolamento social próprio da vida nas ruas. 

14. Em que aspectos seu Programa inovou em relação a práticas anteriores. Procure 
explicar bem em que consiste a inovação 
A adoção da perspectiva da participação cidadã, que possibilita á população-alvo assumir o 
papel de ator do processo de atendimento e de estabelecimento de uma política pública e co
participante dos trabalhos realizados. Acresce-se a isso a participação efetiva na elaboração de 
perguntas para a realização da pesquisa qualitativa realizada pela própria população-alvo no 
mês de maio deste ano, com o objetiv~ de resgatar as histórias de vida e as condições 
subjetivas que levaram à situação de rua. E importante lembrar que, nos encontros, observa-se 
uma apropriação dos resultados da pesquisa: por inúmeras vezes, integrantes da população-

6 



alvo fazem referência aos resultados da pesquisa tanto para explicar a própria situação, como 
para mobilizar a reivindicação de·direitos. 
Inovamos ainda no aspecto do envolvimento de outros segmentos e grupos organizados da 
cidade quer na participação das atividades ou como colaboradores voluntários. 

15. Como avalia o impacto sobre a pobreza. 
Pode-se dizer que a população-alvo deste Programa é composta dos "excluídos entre os 
excluídos"(IBGE elimina 'excluídos' no Censo 2000 - Folha de S. Paulo, C6-7, 18/612000). 
Para além da pobreza, esta população encontra-se no extremo da vulnerabilidade social 
definida: pela perda de referência com o mundo do trabalho e suas rotinas, da auto-estima. da 
esperança de viver; pelo afrouxamento ou ruptura dos laços familiares; pelo alto grau de 
estigma social com que é percebida. Estas três características, tendem a ampliar o isolamento 
social e a ruptura dessas populações com os demais grupos sociais. 
Para romper esse círculo vicioso que perpetua a exclusão, o Programa através da inclusão das 
pessoas nos serviços de convivência e de moradia garante a oportunidade efetiva de saída das 
ruas, o restabelecimento da saúde fisica e mental, a retomada da rotina de trabalho, do hábito 
do afeto e da confiança na aproximação com as pessoas, mas também possibilitar-lhes 
repensar a agressividade, a auto-destruição e a desesperança. 

16. Qual o impacto sobre a cidadania. 
A contagem do número de pessoas em situação de rua reconhecendo-os como cidadãos: a 
regularização de documentos pessoais, que é uma referência de identidade; a co-gestão nos 
serviços; o diálogo constante e amistoso imprimem nas relações do dia-a-dia, respeito. Esta 
perspectiva cotidiana de cidadania vai na direção oposta à negação histórica dos seus direitos 
SOCIaIS. 

Além disso, a participação da população em situação de rua nos fóruns organizados pela 
sociedade, e nos encontros específicos organizados por ela representam um inovação 
democrática em relação aos serviços historicamente destinados porque introduzem uma nova 
qualidade das respostas às necessidades sociais e questiona o modo de relação entre o Estado 
e a sociedade civil com um avanço nas formas de controle social sobre as decisões políticas 
no campo das políticas públicas, conforme já foi apontado por estudiosos. 
É a devolução da palavra e da ação a quem a história sonegou o direito de conSTituir-se 
como sl{jeitos na sociedade brasileira. 

17. Caso seu programa, projeto ou atividade já tenha participado do PROGRAMA 
GESTÃO PÚBLICA E CIDADANIA anteriormente. qual a diferença que ele apresenta 
neste ano em relação a outros anos? 
Não panicipou. 

18. Qual a mais significativa deficiência do Programa. 
- Ausência de frentes de trabalho específicas tendo em vista o perfil da população em situação 
de rua. 

Santo André, 19 de junho de 2000. 

N 
Coordenado a do Programa de Atenção 

A População Adulta em Situação de Rua 
SCAS-PMSA 
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