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PROJETO POPRUA “VISIBILIDADE E RECONHECIMENTO DA PESSOA 

EM SITUAÇÃO DE RUA” 

Coordenadora: Defensora Pública Patricia F. Monte Feitosa 

Diretoria de Primeiro Atendimento- DPAT 

 

RELATÓRIO DETALHADO  
 

 

 

Nº ORDEM ATIVIDADES QUANTIDADE 

01 Atendimentos individualizados 
com escuta direta a pessoa em 
situação de Rua 

214 

02 Atendimentos cadastros no 
sistema solar 

205 

03 Buscas de dados de Prontuários 
de Identificação juntos aos 

Institutos de SSP/-PI-MA-CE-
MG-DF-BA-SP-PE-SE-RN-PB  

270 

04 Buscas de Registro de 
Nascimento/Casamento junto 
aos Cartórios de Pessoas 
Naturais 

311 

05 Recebimento de Registros dos 
Cartórios de Pessoas Naturais  

100 

06 Solicitações e Diligencias junto 
ao Centro Pop e Casa do 

Caminho Albergue 

102 

07 Visitas em Abrigos/Casa do 
Caminho/Pastoral de 

Rua/ABESPA/Atendimento na 
Rua 

11 

08 Anotações e Diligências nos 
Atendimentos cadastrados no 

695 
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solar  
09 A Coordenação dos Projetos 

Mente Cidãdão e PopRua 
promoveu reunião para discutir 
Políticas Públicas direcionadas 
á saúde mental de Pessoas em 

Situação Rua  
SESAPI/SEMCASPI/Centro 

PopRua/Consultório de 
Rua/Gerente de Saúde 

Mental/FMS ocorrida em 
06.09.2021 

 

 

 

 

01 

10 Pedido de Acolhimento na Casa 
do Caminho Albergue e Centros 
Terapeuticos  

06 

11 Demandas que necessitem de 
formulação de requerimentos 
administrativos as secretarias de 
saúde do Estado e do Municipio 
para a concessão de 
medicamentos e serviços de 
saúde para as pessoas em 
situaçäo de rua que 
necessitarem através do Núcleo 
competentes, a depender do 
caso concreto, para 
acompanhamento das 
diligencias com ajuizamento de 
açao judicial pertinente, quando 
os requerimentos 
administrativos não forem 
atendidos.  

 

 

 

 

 

02 
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12 Participante como ouvinte na 

live “DialogAção – Situação de 
Rua” mediada pelo Ouvidor 

Geral da DPE com as 
Defensoras da Bahia e Minas 

Gerais com  objetivo a discussão 
de assuntos  de forma integrada 
entre as Defensoriasm tratando 

da normativa, direito à 
documentação, direito à saúde e 

violação de Direitos ocorrida 
26.08.2021 

 

 

 

 

01 

13 Informativo através de Vídeo na 
plataforma instagram 

@patriciamontedefensora sobre 
o Atendimento a Pessoa em 

Situação de Rua da DPE-PI em 
alusão ao dia nacional (19 de 
Agosto) pela Luta da a Pessoa 
em Situação de Rua públicado 

em 23.08.2021 

 

 

01 

14 Reunião com organização civil 
(Presidente da UJS Piauí, 

Rodrigo Maxwel e Tatiane 
Seixas) no dia 17 de agosto de 

2021 intermediado pelo Ouvidor 
Geral da DPE objetivo conhecer 
o projeto PopRua e atuação da 
Defensoria quanto na emissão 
de documentos e demais ações 

 

 

 

01 

15 Partipou juntamente com o 
Defensor Público-Geral da 

 

01 
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solenidade de Inauguração do 
Centro de Valorização para 

População de Rua em Teresina a 
convite da Prefeitura Municipal 

em 16.08.2021 
16 Minuta do Termo de 

RECOMENDAÇÃO ao 
Secretário de 
Segurança/Instituto de 
Identificação/Coordenação de 
Acompanhamento a PSR 
atuante na Vice- Governadoria, 
a fim de garantir efetividade ao 
Provimento CNJ nº 104/2020 e 
seus propósitos, sejam aceitas, 
para emissão de REGISTRO 
GERAL DE IDENTIDADE de 
pessoas em situação de 
vulnerabilidade social, as 
informações constantes na 
Central de Informações de 
Registro Civil de Pessoas 
Naturais (CRC), ou as 
informações fornecidas pelos 
Cartórios Registrais, as quais 
deverão ser fornecidas no prazo 
de 48h (quarenta e oito horas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03 

17 Participação Curso Politicas 
Públicas para População em 
Situação de Rua ministrada pela 
Escola do Parlamento finalizado 
em novembro de 2020  
https://www.saopaulo.sp.leg.br/escoladoparlamento/cursos

/em-andamento/politicas-publicas-para-populacao-em-

 

01 
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situacao-de-rua/ 
18 Participação na II Jornada de 

Capacitação da ENADEP- 
Moradia Primeiro (Housing 
First) e a Atuação Estratégica da 
Defensoria e os desafios para 
efetivação do direito à moradia 
para a População em Situação 
de Rua e do acesso imediato a 
esse público na moradia, 
realizado em agosto de 2020. 

 

 

 

 

01 

19 Participação na Audiencia 
Pública sobre a Implementação 
da Politica Estadual da Pessoa 
em Situação de Rua de 
iniciativa da 49ª Promotoria de 
Justiça do Estado do Piauí, 
ocorrido em 06.10.2020.  

 

01 

20 Termo de Convênio com 
Central de Informações do 
Registro Civil-CRC e DPE-PI 
com ARPEN BRASIL 
autorizando a Diretora de 1º 
Atendimento e Coordenadora 
com do Projeto PopRua o acesso 
ao sistema do CRC assinado em 
27.08.2020 

 

 

 

01 

21 A Coordenação do Projeto 
Defensoria PopRUA 
disponibiliza link online com 
questionário para facilitar 
acesso à documentação de 
pessoas em situação de rua no 

 

 

01 
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site da Defensoria  2 – 

Suprimento de Registro Civil 

(Online). Em 08.2020 
22 Busca Ativa por pessoas com 

transtornos mentais em situação 
de rua acompanhada do 

consultório de rua, resultando 
em encaminhamento de PSR ao 
Hospital Areolino de Brasil em 

11.05.2021 

01 

23 Ministrante no Seminário 
Direito à moradia ao Campo e à 

Cidadepromovida pela 
Ouvidoria- Geral Externa da 

DPE-PI em parceria com a 
ESDEPI realizada em 07.04.2021 

 

 

01 

24 Vistoria em Abrigo de 
Venezuelamos da Etnia Warão 
no espaço de acolhimento da 

Emater – Instituto de 
Assistência Técnica e Extensão 

Rural do Piauí em Teresina 
juntamente com o Núcleo de 

Direitos Humanos localizado na 
BR 343- em 24.04.2021 – apurar 

denúncias  

 

 

 

01 

25 Conversa e Debate ao vivo com 
o Defensor Público do Ceará – 
Dr. Regis Gurgel Jeissati sob 
Tema Primeiras Providências 

após a morte oportunidade em 
que informou as diligências que 

são efetuadas nos casos da 

 

 

 

01 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevwlUcGaqg9d_rT6r2SknjUnIeNgpeKL_2gNwg6Wv5-rZZVQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevwlUcGaqg9d_rT6r2SknjUnIeNgpeKL_2gNwg6Wv5-rZZVQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevwlUcGaqg9d_rT6r2SknjUnIeNgpeKL_2gNwg6Wv5-rZZVQ/viewform
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Pessoa em Situação de Rua em 
29.03.2020 às 17h através do 
Instagram com a #NaPausa  

26 Ação Civil Pública c/c Tutela 
Antecipatória de Urgencia  

Em face do Estado/Municipio e 
FMS para providenciar Proc. 

0807972-2020.8.18.0140 ( 1ª vara 
dos feitos da Fazenda Pública 

de Teresina) para o 
restabelecimento dos serviços 

essenciais (restaurante 
popular/reabertura do abrigo 

Casa do Caminho/etc ofertados 
as pessoas em situação de rua 

no Contexto da Pandemia 
ajuizada em 25.03.2020 com a 

concessão de liminar em 
25.05.2020  * (ver final o relatório) 

 

 

 

 

01 

26 Inspenção no Projeto PopRua a 
fim de averiguar alcance dos 

serviços prestados à população 
de Rua ocorrido em 07/10/2020 

 

01 

27 Primeira ação do Projeto 
Defensoria 

PopRua: “Visibilidade e 
reconhecimento à população em 

situação de rua” local Centro 
Pop Participarão a Defensoria 

Pública da União, o INSS, 
SEMCAPSP, SASC, TRE, 

Instituto de Identificação, SINE, 
enfim, vários parceiros que se 

 

 

 

01 

http://www.defensoria.pi.def.br/primeira-acao-do-projeto-defensoria-poprua-acontece-nesta-quinta-feira-05/
http://www.defensoria.pi.def.br/primeira-acao-do-projeto-defensoria-poprua-acontece-nesta-quinta-feira-05/
http://www.defensoria.pi.def.br/primeira-acao-do-projeto-defensoria-poprua-acontece-nesta-quinta-feira-05/
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somam ao Projeto 
ocorrido em 04.12.2019 

28 Apresentação do Projeto 
“Defensoria PopRua – 

visibilidade e reconhecimento à 
população em situação de rua” é 

apresentado aos parceiros:  
participantes dentre eles 

Creas/CRAS/Consultorio de Rua/Centro 
Pop/Casa do Caminho- Albergue/ 

FMS/Instituto Resgate/Conselho da 
Comunidade/Pastoral de 
Rua/Abespa/MP3/Casas 

Terapeuticas/OAB/Vice-Governadoria no 
toal de 38 parceiros  incluído a sociedade 

civil em 19.11.2019 

 

 

 

01  

- Total  1938 
* distribuir alimentação às pessoas em situação de rua e àaquelas pessoas que dependem da 

alimentação do RESTAURANTE POPULAR, bem como água potável para consumo 

pessoal, em vários pontos da cidade de Teresina; b) fornecer abrigos para acolhimento da 

população vulnerável em condição de abandono e situação de rua, em locais arejados, que 

tenham espaços suficientes para serem alojados sem aglomeração; e publiquem amplamente os 

pontos escolhidos, assegurando alimentação, saúde e segurança; c) restabelecer o atendimento 

no CENTRO POP, garantindo seu funcionamento todos os dias da semana nos 

três períodos, para facilitar o acesso a banhos e outras formas de 

higiene; d) distribuir equipamentos de proteção à saúde aos profissionais da assistência social e 

àqueles cuja atividade seja imprescindível para apoio em situação de crise, a exemplo dos 

policiais, nas suas respectivas competências; e) ampliação, com urgência, das equipes de Saúde 

da Família, das  unidades básicas de saúde (UBS), do Consultório de Rua, bem como 

a contratação de assistentes sociais, ou que sejam remanejados os já existentes, para as equipes 

volantes das respectivas competências, de atendimento à polução em situação de 

rua; f) ampliação, com urgência, do acesso aos benefícios assistenciais, nas suas respectivas 

competências, relativo a auxílio-funeral e aluguel social; g) convocação de guardas 

municipais para fins de dar apoio e segurança aos abrigos que serão instituídos durante 

o período da pandemia, devidamente protegidos com os EPIs; h) ampliação dos Serviços de 

Verificação de Óbitos, e Plantão Funerário, nas diferentes zonas de Teresina, disponibilizando 

informações necessárias para acesso ao auxilio funerário; i) aumento das equipes do IML-

Instituto Medico Legal para fins de identificação, investigação e preenchimento de declaração 

de óbito, em pessoas em situação de rua. Fonte: 

https://tjpi.pje.jus.br/1g/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso

=491615&ca=d265058b9770f516d0204b4e039057e29e916692193aff99508e2b11b8dde811a98

fe58d5df4fc14978b5872a6fc4802  

 

 

https://tjpi.pje.jus.br/1g/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=491615&ca=d265058b9770f516d0204b4e039057e29e916692193aff99508e2b11b8dde811a98fe58d5df4fc14978b5872a6fc4802
https://tjpi.pje.jus.br/1g/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=491615&ca=d265058b9770f516d0204b4e039057e29e916692193aff99508e2b11b8dde811a98fe58d5df4fc14978b5872a6fc4802
https://tjpi.pje.jus.br/1g/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=491615&ca=d265058b9770f516d0204b4e039057e29e916692193aff99508e2b11b8dde811a98fe58d5df4fc14978b5872a6fc4802
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É o relatório, 
 
 

Teresina, 23 de Setembro de 2021. 
 

 

 

 

 

PATRICIA F. MONTE FEITOSA 
Defensora Pública 

Coordenadora Projeto PopRua “Visibilidade e 
Reconhecimento da Pessoa em Situação de Rua” 

 
 
 

Juciara de Sousa Santiago Monteiro 
Assessora da Coordenação do Projeto PopRua 

“Visibilidade e Reconhecimento da Pessoa em Situação 
de Rua” 
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