
CNDH participa de Sessão em Homenagem à Luta da População em Situação de Rua 

 

Foi realizada hoje (19) a Seção Solene em Homenagem ao Dia Nacional de Luta do 

Movimento Nacional em Defesa dos Direitos da População em Situação de Rua, na Câmara 

Federal, solicitada pela deputada Érika Kokay. Representando o Conselho Nacional de Direitos 

Humanos, participaram da mesa os conselheiros Leonildo José Monteiro Filho, coordenador do 

Movimento Nacional da População de Rua – MNPR, e Eduardo Nunes de Queiroz, Defensor 

Nacional de Direitos Humanos da Defensoria Pública da União (DPU).  

No púlpito, o conselheiro Leonildo Monteiro Filho relembrou episódios de violência 

contra a população em situação de rua, como a Chacina da Sé, em 2004, e o assassinato do índio 

Galdino, em 1997. Afirmou que apenas em 2019, 10 pessoas em situação de rua foram 

carbonizadas.  “As violações de direitos e as violências contra a população em situação de rua 

no Brasil não diminuíram. Ao contrário, o extermínio da população de rua é promovido pela falta 

de políticas públicas. Um governo que não tem políticas públicas para a população de rua e não 

inclui a população de rua no Censo do IBGE é um assassino”, afirmou.   

Além dos cortes no orçamento de políticas para a população em situação de rua, o 

conselheiro ressaltou a preocupação com legislações que buscam a internação involuntário 

como política principal para esse grupo populacional, como o Decreto Municipal do Rio de 

Janeiro nº 46.314, de 02 de agosto de 2019. A deputada Erika Kokay assumiu o compromisso de 

agendar com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, para que seja entregue a carta de 

reivindicações do Movimento Nacional da População de Rua.  

O dia 19 de agosto faz alusão ao Massacre da Sé, 2004, quando 15 pessoas em situação 

de rua foram brutalmente atacadas durante a madrugada, na Praça da Sé em São Paulo, 

resultando em 7 mortos e 8 feridos gravemente.   

 Esta semana ocorre em Brasília a Semana Nacional de Luta da População em Situação 

de Rua. No quarta-feira, às 15h, Marcha e Ato Público, com saída do Parque de Exposição no 

Parque da Cidade e término na Esplanada dos Ministérios. E, no dia 22/08, às 9h, Audiência 

Pública na Câmara Federal.  

Assista a solenidade completa: https://youtu.be/F1UjBTKrZxA 

#DireitosHumanos #ParticipaçãoSocial 
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