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Memória da Reunião Ordinária do CIAMPRua/PR – 11/02/2020

No décimo primeiro dia do mês de fevereiro de dois mil e vinte, às 13h45 min, no Palácio das
Araucárias, Rua Jacy Loureiro de Campos, s/n, nesta Capital, foi realizada a Reunião Ordinária
do Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da Política da População em
Situação de Rua no Estado do Paraná – CIAMP Rua/PR. Fizeram-se presentes nesta reunião,
conforme convocação prévia: Representantes Governamentais Titulares: Amélia Cabral
Allessi (Secretaria de Estado de Justiça, Família e Trabalho – SEJUF), (Eliana de Fátima
(SEED) Lucimar Pasim Godóy (SESA /DAV) Major José Renato Micrute (SESP).
Representantes Governamentais Suplentes: Tenente Danilo Alexandre Mori Azolini (SESP)
Joice Mudrek (SEJUF DAS), (Representantes da Sociedade Civil Titulares: Jaqueline
Maele Rabelo (Casa da Acolhida São José), Leonildo José Monteiro (MNPR/PR), Thomas
Henrique Azevedo Gomes de Melo (INRUA), Representantes da Sociedade Civil –
Suplentes: Carlos Umberto Santos (Movimento Nacional da População em Situação de Rua),
Convidados(as) e Colaboradores(as): Keity F. Da Cruz (MP), Leticia Diniz (estagiária pósgrad. Defensoria Pública), Denise Lisboa de Almeida (COHAPAR), Viviane Aparecida C. Do
Prado (MNPR_PR), Maria Luiza Andraus (Pastoral povo da Rua), Eliseu dos Santos
(MNPR.PR), Luiz Eduardo W. Ferreira (CAOP- MPPR), Murilo Caldeira (SEJUF), Jane
Vasquez (SEJUF) 1. Abertura: Cumprimentando a todos os presentes, Amelia Cabral Allessi
deu início à Reunião, agradecendo a presença de todos, e anunciando que esta é a primeira
reunião de 2020, Deseja a todos um ótimo ano que as próximas reuniões serão coordenadas por
ela, pois A Sra. Dulce Maria Darolt está de férias, e conta com a ajuda de todos os membros
para o bom andamento desse comitê. 2. Aprovação da Pauta: Com inclusão de alguns pontos,
ficando: Sr. Leonildo, com o uso da palavra, argumentando que: na Política Estadual da
população de rua pensaram que temos que construir um projeto de lei com orçamento na área
de habitação, na saúde, e na assistência. Por que na mesma hora que pensamos na moradia de
Curitiba, temos que ter também recurso para manter esses acolhimentos das casas de
passagem, pois tem aqueles que acabam querendo ficar. Temos que pensar como vamos inserir
no projeto de lei o orçamento. Outra situação é dialogar com o Conselhos Estadual de
Assistência Social, como pode ser inserido este orçamento, aumentando os valores atuais e
dialogando com a secretaria também. Leonildo continua com a exposição e relata que estiveram
a pouco tempo em Foz do Iguaçu e o que mais a população de rua pede é moradia, trabalho e
geração de renda. 2.1-Formação para os membros do CIAMPRUA-PR - Os membros
solicitam uma capacitação aos titulares e suplentes, para entenderem melhor como podem atuar
dentro das políticas públicas, em específico, direcionadas às pessoas em situação de rua. 2.2 Projeto de Lei Estadual com orçamento para implementação da Política no Estado do
Paraná Leonildo retoma a palavra ressaltando que o estado do Paraná ainda não existe uma Lei
instituindo a política para a população em situação de rua. Informa que Minas Gerais tem uma
Lei Estadual para a população em situação de rua, Rio Grande do Norte também, e o Paraná
ainda não. Já temos no Paraná vários comitês, mas ainda não existe na nossa lei. Leonildo diz
que ligou para o gabinete do Deputado, pra ver como aprovar o projeto de lei que está sendo
estudado na ALEP, pois acredito que tendo o orçamento vamos resolver a maioria dos
problemas das pessoas em situação de rua. Foi decidido que para o 2.2 - Projeto de Lei
Estadual com orçamento para implementação da Política no Estado do Paraná e o 2.3 –
Censo da População de Rua no Estado Do Paraná – Será criado um grupo de trabalho para
discutir esses pontos O GT, será composto por: MP, MNPR, SEJUF, PASTORAL DO POVO
Palácio das Araucárias
Rua Jacy Loureiro de Campos, s/n
Fone: – CEP 80530-140
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DE RUA, OAB, DPU, CRP, INRUA e convidados, os quais irão dividir - se em dois ou mais
grupos. A primeira reunião do GT acontecerá dia 10/03/2020, das 9 ás 12 horas. 2.4 - Agenda
de Reuniões Externas em algumas Cidades do Paraná. Leonildo retoma a palavra: tem uma
proposta de calendário, dentro desse colocar essas reuniões externas, exemplo; Escolher duas
cidades uma no primeiro semestre, outra no segundo; que possamos fazer uma audiência
pública, um seminário e ouvir as demandas daquela região; o ano retrasado foi realizado em
Londrina e vários Municípios vieram participar; o ano passado foi Cascavel. Colocaríamos a
garantia que o coletivo decidiria qual cidade seria o próximo evento, e também qual município
não precisariam ir, pois já foi feito, como Foz do Iguaçu, Londrina e Cascavel. Acha que deveria
ser feito no município de Maringá, que tem o CIAMP, mas o Centro Pop o prefeito mandou
fechar, tirou do espaç o pra colocar dentro do atendimento. 2.5 - Mapeamento dos Serviços
para o POP Rua no Estado do Paraná – O qual foi sugerido pelo Sr. Leonildo e Thomás do
Movimento População de Rua, o qual sugeriu mais acrescentar mais um ponto de pauta: Pedir
para as regionais um mapeamento dos serviços para a POP RUA no Paraná. ficou para ser
decidido em outra reunião como será feito. Encaminhamentos - Aprovados os 5 (cinco)
pontos de inclusão de pauta. 3 - Aprovação da memória de dezembro de 2019 Encaminhamento: aprovado. 4-Apresentação e aprovação do Relatório Circunstanciado
CIAMP Rua PR 2019 (o qual foi enviado por email em 20/01 para conhecimento e análise do
Comitê): Verificar sobre o valor do orçamento do Canadá e período: No caso de ninguém saber
o valor deve ser retirado do Relatório Circunstanciado, o local está salvo em amarelo na reunião
do mês de junho. Encaminhamento - Retirado de Pauta. Incluir na próxima reunião. 5Apresentação e Aprovação de Análise do Plano de Trabalho 2019 do CIAMP Rua/PR (o
qual foi enviado para conhecimento em 16/01/2020) Encaminhamento - Retirado de Pauta.
Incluir na próxima reunião. 6- Analisar a Minuta do Plano de Trabalho 2020 CIAMP RUA/PR
(enviado ao Comitê em 27/01); Encaminhamento: Retirado de Pauta. Incluir na Próxima
Reunião. 7 – Análise da Liminar de Curitiba PSR/Interface com Londrina – (Ten. Azollini);
Encaminhamentos: 1) – Elaboração de nota técnica sobre o assunto; 2) – Realização de
reunião no formato audiência pública, na cidade de Londrina, para discutir a temática. 8 - Hotéis
Sociais - Curitiba - República Pioneiros –Mudança de tempo de permanência.
Encaminhamento Retirado de pauta, devido a ausência do propositor do encaminhamento. 9 –
Banheiro Público para higiene pessoal e Transporte Social e Moradia Primeiro - (Viviane –
Colaboradora) - Encaminhamento: retirado de pauta os assuntos banheiro público e transporte
social. O assunto projeto moradia será incluído na pauta da próxima reunião – Sra Viviane trará
para próxima reunião um projeto para colaboração. 10–INFORMES – Gestão /SEJUF –
Protocolo SESP sobre o boletim de ocorrências, e o Protocolo ALEP sobre a instituição da
Política Estadual PSR, chegou relatório da FAS, sem tempo de incluir na pauta desse mês. –
Membros e Gerais - Não houve. 12 Encerramento. Sem mais a relatar, lembrando a todos que
o GT irá reunir-se no dia 10/03 das 9 h 12h aqui no Palácio das Araucárias para trabalhar as
questões dos grupos; e após do almoço, acontecerá a Reunião Ordinária do comitê, a reunião
foi encerrada. Essa memória será enviada a todos, que após ser corrigida e aprovada, será
publicada. Amélia Cabral Allessi.

Casa Rosada
Rua Marechal Floriano Peixoto, 1251
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