
CNDH participa da Semana Nacional de Luta da População em Situação de Rua 

Esta semana ocorreu em Brasília a Semana Nacional de Luta da População em Situação de Rua. 

Dentre as reivindicações da população em situação de rua estão a efetiva implementação da 

Política Nacional Política Nacional para a População em Situação de Rua, tendo como principal 

eixo a moradia primeiro, e a inclusão da contagem dessa população no Censo do IBGE.  

"Essa Marcha e a Audiência Pública mostraram o protagonismo e autonomia do Movimento 

Nacional de População de Rua. Afirmando claramente que a população de rua quer ter seus 

direitos e sua Política Nacional sair do papel e ir para as ruas de todo o país", afirmou o 

presidente do Conselho Nacional dos Direitos Humanos – CNDH, Leonardo Pinheiro.  

Durante a semana, ocorreram diversas atividades. Na segunda (19), foi realizada uma 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.  

Na quarta (21), pessoas em situação de rua de diversas reuniões do país ocuparam a capital 

federal em Marcha na Esplanada dos Ministério, onde foi lançada a Frente Parlamentar em 

Defesa da População em Situação de Rua. Encerrando as atividades, ocorreu ontem (22) 

audiência pública na Câmara Federal, com o tema Instituição do Dia de Luta da População em 

Situação de Rua.  

 “As pessoas em situação de rua não morrem de frio, mas de falta de políticas públicas. Não 

morrem de doenças, mas de negligência das políticas de saúde. O preconceito vai além da vida. 

Quando nos é negado até mesmo o direito a um enterro digno”, afirmou Mayrla Feitosa, 

coordenadora do Movimento no Distrito Federal. 

Representando o Conselho Nacional de Direitos Humanos, participaram das atividades da 

semana os conselheiros Leonildo José Monteiro Filho, coordenador do Movimento Nacional da 

População de Rua – MNPR; Eduardo Nunes de Queiroz, Defensor Nacional de Direitos Humanos 

da Defensoria Pública da União (DPU); Deborah Duprat, vice-presidente do CNDH e Leonardo 

Pinho, presidente do CNDH.  

A 50ª reunião ordinária do Conselho Nacional dos Direitos Humanos, realizada nos dias 14 e 15 

de agosto, foi dedicada à homenagem à Maria Lucia Souza Pereira, uma das fundadoras do 

Movimento Nacional da População de Rua, e foi aprovado uma Nota Pública em Repúdio ao 

Decreto Municipal do Rio de Janeiro nº 46.314/2019, que institui a internação como estratégia 

de atendimento às pessoas que denomina “dependentes de drogas” e à população em situação 

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.   

Assista a seção solene completa: https://youtu.be/F1UjBTKrZxA 

Assista a audiência pública completa: https://bit.ly/2zgU9yj 

 

#DireitosHumanos #ParticipaçãoSocial 
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