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ATA CIAMOPOP/ES 

DATA: 21.12.2021 INÍCIO: 14h TÉRMINO: 15h40 

LOCAL: https://us02web.zoom.us/j/83435726357?pwd=SGY0eTVubnFDQS9VTDgxemZ0UE05dz09 

ASSUNTO: 2ª Plenária CIAMOPOP/ES 

PARTICIPANTES 

Eliando Reis – SEDH 

Rita de Cássia Dias Correia Littig – SESA 

Andressa Tavares Corrêa – SETADES 

Ramon Ribeiro – SETADES 

Ipojucan José Oliveira Dias de Almeida – SESA 

Mislene Santos de Souza Moraes – SEDU 

Rosangela Candido - MNPSR 

Fernanda Nunes de Freitas Barbosa - SEDURB 

Andreia Lima de Cristo - MPES 

Sandra Mara Pereira - IJSN 

Jeane Andrea Ferraz Silva - UFES 

Andrea Monteiro Dalton - UFES 

SÍNTESE  

ATA DA 2ª PLENÁRIA ORDINÁRIA DO COMITÊ INTERSETORIAL DE 

ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DA POLÍTICA ESTADUAL PARA A POPULAÇÃO 

EM SITUAÇÃO DE RUA (CIAMOPOP/ES), instituído nos termos da Portaria nº 104-S, de 17 de 

novembro de 2021. Aos vinte e um dia do mês de dezembro de dois mil e vinte e um, às 14h, reuniram-se na 

modalidade on-line, através do aplicativo Zoom, os (as) representações dos órgãos e instituições que compõe 

o Ciamopop/ES. Desejando boas vindas a todas e todos, após ter o pedido de gravação da plenária 

prontamente autorizada, Eliando iniciou a reunião agradecendo a participação das instituições e órgãos 

representados, seguido de um rápido comunicado a cerca do convite que havia feito ao Sr. Carlos Alberto 

Ricardo Júnior, da Coordenação-Geral dos Direitos das Populações em Situações de Risco, da Secretaria 
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Nacional de Proteção Global, que indicaria outro nome, pois não teria disponibilidade. Na pauta, foi 

proposto: 1º Mesa Diretora do Ciamopop/ES; 2º Comissão de Regimento Interno; e 3º Comissão para 

pensar o Plano de Trabalho. Ramon Ribeiro, representante da Setades, fala da importância da criação de 

GT´s, como: saúde, educação, moradia, trabalho dentre outros, conforme relatos dos acúmulos e 

experiências ao longo do período em que esteve representante do Ciamp-Rua/ Serra, instituído pelo Decreto 

nº 5.436, de 2019, mas que não havia um espaço de coordenação/ mesa diretora, embora compreenda 

necessidade e legitimidade para o Ciamopop/ES, posição ratificada por Sandra Mara, representante do IJSN. 

Em princípio, dois órgãos/instituições foram indicados para a mesa diretora, a saber, a SEDH e a SETADES. 

Todavia, a Jeane Ferraz, representante da UFES, falou da importância de que nesse espaço, o Movimento 

Nacional também estivesse representa, garantindo assim a participação da sociedade civil. A Coordenadora 

do Movimento Nacional, Rosangela Candido pondera que tem sido bem complicado fazer essa militância, 

comer, pagar aluguel e o transporte. “Não há recursos especifico em nenhuma secretaria pro exercício do 

controle social. Muitas vezes a gente precisa pedir ajuda aos parceiros e parceiras pra fazer essa militância, 

mas é quase sempre bem constrangedor. Acredito que política estadual deverá prever a disponibilidade de 

recurso especialmente para o transporte. Teófilo e várias pessoas do movimento estão adoecendo por 

dificuldades como essa”, finaliza. Sandra comenta que as questões trazidas por Rosangela não são triviais, 

especialmente nas questões relacionadas ao financiamento, por exemplo, sem ferir as burocracias. 

“Enquanto ela falava fiquei pensando como operacionalizar isso. Seria possível via coordenação ou a 

própria secretaria, o que é financiável? Penso que não vamos esgotar essa questão nesta reunião, mas que 

fique no radar, para pensarmos no fortalecimento do controle social, que, na minha avaliação, vai para além 

das questões financeira. Reestruturar o Fórum Estadual, por exemplo. Acho que a gente poderia pensar isso, 

talvez, na estruturação do regimento interno”, conclui. Situação que será objeto de consulta interna, junto às 

áreas técnicas da gerência e secretaria, comenta Eliando. Ainda sobre a composição da mesa diretora do 

Ciamopop/ES, Jeane observa a importância da participação da sociedade civil neste espaço, embora 

compreenda que a paridade não são apenas números, e sim condições reais e concretas com garantia de que 

a pessoa possa efetivamente participar das reuniões e encontros. “Se no momento isso ainda não é possível, 

precisamos trabalhar para que o seja, visando a integral participação dos órgãos de controle, especialmente 

as representações da população em situação de rua”, pondera.  Lembra que analisando a política estadual, o 

Comitê poderá propor alterações no PPA - 2020/2023. Pensar em coisas que podemos fazer e propor a partir 
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do momento que conhecemos essas demandas, e lembra que Rosangela esta quase sempre só nesses espaços. 

“Há outras experiências de conselheiros (as) que recebem ajuda com transporte e alimentação, e que isso 

garante a sua participação em reuniões ordinárias, da mesa diretora, das comissões e dos grupos de 

trabalhos”, observa. A seguir, fala da importância da criação da mesa diretora, de pensarmos o regimento 

interno e os GT´s juntamente com o plano de trabalho do Comitê para 2022. Comenta que sempre que relê a 

política estadual e as atribuições deste Comitê fica bastante preocupada. “Não são nada simples, ao 

contrário, são bem complexas, e vão demandar além de reuniões, muito trabalhos das equipes das 

secretarias, e, a partir disso, trabalhar nas articulações necessárias, visando a sua implementação, cumprindo, 

assim, o papel do Ciamopop/ES”, comenta. Para o plano de trabalho propõe, em princípio, a criação de 

quatro eixos-temáticos, como: I - pesquisa, banco de dados, diagnósticos e informação; II – Assessoria, 

supervisão, monitoramento e avaliação da política estadual; III – políticas setoriais, com subdivisões em: 

assistência, saúde, educação, habitação, mulher...; e IV – articulação, mobilização e fortalecimento dos 

movimentos da população em situação de rua, visando dialogar mais de perto com a sociedade civil”, 

finaliza. Na sequência Sandra ressalta a importância da dinâmica apresentada, e reforça a necessidade de 

definição do terceiro nome para compor a mesa diretora, que, inclusive, subsidiaria nessa construção além 

de ajudar nos encaminhamentos de questões pendentes nem como da mobilização, e que seria importante a 

escuta da Rosangela, compreendendo suas especificidades, que prontamente se colocou a disposição e que 

também esta no CiampRua Nacional, fechando, enfim, o primeiro ponto da nossa pauta, com a seguinte 

composição da mesa diretora: SEDH, através do Eliando Reis, SETADES, representada por Ramon Ribeiro, 

e pelo Movimento Nacional da População em Situação de Rua, na pessoa da Rosangela Nascimento. Na 

sequência, compreendendo a excepciolidade de janeiro, período tradicionalmente de férias, Eliando passa ao 

segundo ponto da pauta, ou seja, proposta de criação da Comissão responsável pela elaboração do 

Regimento Interno, que terá a seguinte composição: Jeane Andrea Ferraz (UFES); Sandra Mara Pereira 

(IJSN); Andréia Lima Cristo (MPES), e Eliando Reis (SEDH). Voltando ao debate da construção do Plano 

de Trabalho, Sandra propõe que a mesa diretora apresente uma proposta de metodologia do plano de 

trabalho, se possível para a reunião de janeiro conforme calendário anual do Comitê. Não havendo mais 

nada a tratar a reunião foi encerrada as quinze horas e quarenta minutos, e foi lavrada por mim, Eliando 

Reis, servidor da Secretaria de Estado de Direitos Humanos (SEDH), membro deste Comitê Intersetorial.  

Encaminhamentos: 
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1 - Mesa diretora: caso consiga, apresentar a proposta de metodologia do plano de trabalho na reunião de 

janeiro; 

2 - Eliando: verificar (via SEDH) meios que garantam a participação da sociedade civil nas reuniões, 

presenciais, do Ciamopop/ES 

3 – Justificativas de Ausência: Defensoria Pública / SESP e COGEMASES;  

4 - Justificativas para deixar a reunião antes do término: SEDU; 

5 – criação do grupo responsável pela elaboração da proposta de Regimento Interno - ok. 

Responsável pela Síntese: Eliando Reis DATA: 21.12.2021 

Reunião Ciamopop/ES – 21.12.2021 

     
(Prints: Eliando Reis) 


