SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS
COMITÊ INTERSETORIAL DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DA POLÍTICA DA
POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA DO ESTADO DO PARANÁ CIAMP Rua/PR / SEJU

Proposição 003/2017
Assunto: Segurança Pública
Sub assunto: Inserção de campo no sistema informatizado da Secretaria de Segurança
Pública e Administração Penitenciária do Paraná.
Em 11/07/2017 foi levada à Plenária do CIAMPRua/PR, o terceiro item da Segurança
Pública, para análise e encaminhamentos, conforme segue:
3. PROBLEMÁTICA:
Inexistência de dados estatísticos fidedignos no âmbito da segurança pública sobre
ocorrências policiais envolvendo pessoa em situação de rua.
SUGESTÃO inicial:
Solicitar gestões junto à Secretaria de Estado da Segurança Pública com o objetivo de
alcançar a readequação do Boletim de Ocorrência Unificado (BOU), com a inserção de
um campo para identificação de pessoas em situação de rua envolvidas em ocorrências
policiais.
Sugestão do Comitê: convidar o Capitão Perin - coordenador da CAPE para a próxima
reunião ou alguém da equipe dele, para dirimir dúvidas sobre o sistema informatizado da
Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária.
DECISÃO do CIAMP Rua/PR – APROVADO.
--------------------------------------------------Em 31/07/2017 seguindo a decisão do CIAMP Rua/PR na reunião realizada em
11/07/2017 para entrar em contato com a CAPE, (em que pese a Defensoria Pública
tenha se posicionada contrária à inserção de campo, através do ofício
nº089/2017NUCIDH/DPPR com data de 24/07/2017; mas como foi aprovada
anteriormente pelo Comitê, pela busca de informações para concretizar o mesmo,
continuamos com os procedimentos cabíveis.) Conversamos por telefone com o Tenente
Pontes do CAPE, e por sua orientação, enviamos e-mail ao CAPE – Coordenação de
Análise e Planejamento Estratégico de Segurança Pública, a seguinte solicitação:
---------Mensagem
encaminhada
Remetente: "Dulce Maria Darolt" <dulcem@seju.dedihc.pr.gov.br>
Data: 31/07/2017 16:17 (10 minutos atrás)
Assunto: Inserção de campo BO População em situação de rua
Para: cape@sesp.pr.gov.br
Com Cópia: "Regina Bergamaschi Bley" <reginacb@seju.pr.gov.br>,
"Joao Henrique de Souza Arco Verde" <joaohsouza@seju.dedihc.pr.gov.br>
Prezado Capitão Perin
Coordenador

----------

Coordenação de Análise e Planejamento Estratégico de Segurança Pública - CAPE/SESP
Seguindo o ordenamento da Adesão à Política Nacional da População em situação de
Rua, a Secretaria da Justiça Trabalho e Direitos Humanos, coordena o Comitê
Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da Política da População em Situação
de Rua do Estado do Paraná - CIAMP Rua/PR.
O CIAMP Rua/PR é composto de forma paritária com representantes governamentais e
da sociedade civil organizada.
Pensando em ter uma melhor visibilidade de dados sobre a população em situação de rua
na área da Segurança Pública, o Comitê CIAMP Rua/PR gostaria de solicitar inserção de
campo no Sistema Informatizado da SESP, onde possam ser inseridos os Boletins de
Ocorrências quando constatado pessoas envolvidas que estão em situação de rua em
todo o Estado do Paraná e que pudesse alimentar igualmente o BI da SESP.
Portanto queremos convidar o Capitão Perin, Coordenador do CAPE, ou seu
representante, para estar na reunião do CIAMP Rua/PR, no dia 08/08/2017, que
acontecerá no Palácio das Araucárias, no 7º andar, na sala lateral, no horário das 14h,
para nos subsidiar com orientações para podermos fazer os encaminhamentos
adequados
que
contemplem
o
assunto
abordado.
Contando com a vossa presença, coloco-me à disposição para qualquer dúvida que
houver.
Contato institucional 3221-7283, ou pelo celular (41)99224-2959.
Dulce Darolt
Assessoria Técnica
Política da População em Situação de Rua
Departamento de Direitos Humanos e Cidadania DEDIHC
Secretaria de Estado da Justiça, Trabalho e Direitos
Humanos - SEJU
dulcem@seju.dedihc.pr.gov.br
(41) 3221-7283

Em 03/08/2017 em retorno ao e-mail ao CAPE/SESP, recebemos a seguinte informação;

De:
Para:
Data:
Assunto

"Rodrigo Perim de Lima" <perim@pm.pr.gov.br>
dulcem@seju.dedihc.pr.gov.br
03/08/2017 15:57
Re: Fw: Inserção de campo BO População em situação de rua

Boa tarde!
Senhora Dulce!
Buscando atender demandas de interesse da SESP e do Estado foi adotado no Boletim
de Ocorrências Unificado um campo denominado "Políticas Públicas", nesse campo
buscamos coletar questões de interesse e prioridade da SESP ou de necessidade
imbricadas a Segurança Pública de outras Secretarias.
A gestão desta tabela é diretamente da Coordenadoria de Análise e Planejamento

Estratégico cujo sou coordenador, portando vamos providenciar a inclusão na tabela de
políticas publicas o item Moradores de Rua..
Após a inclusão encaminhamos um comunicado às instituições policiais para que
orientem seus Recursos Humanos quanto a preenchimento correto, com a formação da
base de dados podemos mapear e entender o que está ocorrendo com os moradores de
rua no tocante a Segurança Pública.
Para termos uma razoável confiança nos números precisaremos de aproximadamente 4
meses para que possamos aplicar critérios de qualidade estatísticos sobre os dados.
Acredito que com esse encaminhamento conseguimos resolver o problema.
Coloco-me a disposição para outros questionamentos.
Att.
Cap QOPM Rodrigo Perim
Coordenador CAPE
Cap QOPM Rodrigo Perim de Lima
Coordenador CAPE
Secretaria Estadual de Segurança Pública
Coordenadoria de Análise e Planejamento Estratégico
Fone: (41) 3313-1993 / (41)99621-2413

Na reunião do CIAMPRua/PR em 08/08/2017, foi aprovada a proposta, conforme segue a
ata, nas linhas 30 a 40:
5. Continuidade do assunto Segurança Pública: 5.1) CAPE – Coordenação de
Análise e Planejamento Estratégico de Segurança Pública: Este ponto de pauta é
referente à terceira problemática da área da segurança pública. Dulce Darolt informou que
entrou em contato com o CAPE, na pessoa do Tenente Pontes, solicitando que alguém
viesse a esta reunião do CIAMPRua/PR para dar subsídio à demanda deste Comitê de
inserção de campo no sistema informatizado da SESP, mas foi solicitado que fosse
enviado um e-mail para formalizar o pedido. O e-mail foi respondido com a declaração de
que já foi solicitado e será inserido em breve o campo da população em situação de rua
nos boletins de ocorrência. Dulce informou que o Capitão Perin respondeu ainda que,
dependendo do resultado da análise que será feita posteriormente à inserção do campo
nos boletins de ocorrência, em aproximadamente quatro meses, é necessário que se faça
uma nova análise para verificar os problemas e o que deve ser editado para que os
resultados sejam mais verossímeis. O Comitê aprovou a inserção de campo no sistema
informatizado da SESP, para o Boletim de Ocorrência Unificado.

Aprovado em 08/08/2017
Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da Política da
População e Situação de Rua do Estado do Paraná – CIAMP Rua/PR

