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Memória da Reunião Ordinária do CIAMPRua/PR – 09/06/2020
No nono dia do mês de junho de 2020, via online, foi realizada a Reunião Ordinária do Comitê Intersetorial de
Acompanhamento e Monitoramento da Política para a População em Situação de Rua do Estado do Paraná. - CIAMP
Rua /PR. Fizeram-se presentes nesta reunião com convocação prévia, Representantes governamentais Titulares:
Dulce Maria Darolt (Secretaria da Familia Justiça e Trabalho – SEJUF/DEDIF), Lucimar Pasin de Godoy
(SESA/DRC), Patricia Cavicholo Tortato (SEJUF/DAS/CPSE), Major Micrute (SESP); Representantes da
Sociedade Civil: Vanessa Dalberto (INRUA), Jaqueline Rabelo (Casa da Acolhida São José); Convidados e
Colaboradores: Ediliane C. Aguirre (DPU), Amelia Cabral Allessi (SEJUF/DEDIF), Ana Raggio
(SEJUF/DEDICH), Dra Ana Carolina Franceschi (CAOPI – Direitos Humanos), Keity.Cruz (CAOPI – Direitos
Humanos), Taisa ( DPPR/NUCIDH), Simoni Pimenta (SESA), Denise (COHAPAR). 1- Abertura.cumprimentado
todos os participantes, Dulce Maria Darolt deu início a reunião, agradecendo a todos pela participação. 2Aprovação da Pauta. Explica que a pauta será sobre Ações do Plano de Trabalho do CIAMP 2020, com especial
atenção à pandemia Covid 19, e os procedimentos que estão sendo executados pelo Estado em relação a População
em Situação de Rua com o Informe 001 COVID19; 3 - Aprovação da Memória de março – Aprovada. 4 – Plano
de Trabalho – escolha das ações: Começando a reunião foi relembrado sobre o plano de trabalho de 2020, o qual
ainda não está sendo executado conforme planejado, devido a pandemia, o qual foi aprovado em março de 2020. Sra.
Keity falou que estava pensando em ações do plano de trabalho, sugerindo a necessidade em saber o quê, ou como,
estão sendo realizadas ações na pandemia, referentes ao atendimento para a população em situação de rua, pelos
municípios. Que o Comitê precisaria saber também, o que está dando certo, informações se tem plano de
contingenciamento COVID 19. Quem conseguiu acessar o plano de Auxílio Emergencial. Major Micrute observa que
aumentou bastante o número de pessoas pedindo ajuda nos sinaleiros, rua, praças, e que daqui pra frente isso vai
aumentar pois estamos chegando no inverno e tem as consequências do Covid 19, informou que a SESP tem
acolhido todos e orientando e encaminhando, estão tentando fazer o melhor. Nos contou também que foi promovido
a tenente Coronel, todos ficamos muito orgulhosos, pois é merecedor. Informou também que em todas as cidades do
Paraná, as pessoas que ficam pedindo esmolas a noite, são encaminhadas para acolhimentos. Sra. Patricia quer saber
como estão as ações da Covid no Estado pediu para o Comitê solicitar um levantamento para saber o que está sendo
feito em todo o Estado. Sra. Vanessa (InRUA) se posiciona em concordância com a fala da Sra. Keity. Acrescenta
que tem visto muita lerdeza no município de Curitiba quanto ao atendimento das pessoas em situação de rua. Que a
equipe da FAS tem até boa vontade, mas parece que as coisas não andam. Passa um panorama do que está sendo
acontecendo em Curitiba: o povo de rua com muita fome, os banheiros da URBS estão fechados, e as torneiras
publicas nesses 42 dias fechadas, falta de acesso a higiene, restaurantes e comercio fechados: mercado de dinheiro
acabou, eles não têm onde pedir. Ela e o pessoal dela servem 2000 (duas mil) refeições por dia, mas não é o
suficiente. Eles estão trabalhando muito. Têm três Centros POP fechados, e a população de rua aumentando. Conta
que estão se repetindo casos de agressão policial na praça Rui Barbosa e que a CAVO, por ordem da prefeitura,
voltou a retirar os cobertas e pertences dos moradores de rua. Antes essas pessoas pediam acesso a moradia, agora
estão pedindo acesso a água. Sra. Taisa (DPPR) entende que deve ser solicitado aos municípios através do SEJUF, e
através da SESA, que é a saúde do Estado, quais as providências que estão sendo tomadas e ações estão sendo
realizadas. Sra. Keity comenta que é importante fazer o levantamento e o comitê analisar as boas práticas
implementadas pelos municípios. Com este levantamento, poderão fazer uma ação orientativa, gerando um material
para apoiar em atendimento mais efetivo. Sra. Dulce Darolt comenta que um documento deste porte aos municípios,
talvez tenha que ser alçada ao Secretário de Estado, mas irá conversar com o Chefe do DEDIF para ver com ele qual
a forma mais adequada. Sra. Lucimar (SESA) informa que estão articulando com todas as Regionais de Saúde, que
façam um trabalho de sensibilização e convencimento para que a população de rua se sinta acolhida, e que todos os
municípios passem informações para as regionais de saúde. Também o levantamento dos vulneráveis que contraíram
COVID19, para que recebam os cuidados à saúde e acolhimento. Sra. Taisa comentou que fica pensando na questão
do benefício Comida Boa e da SEAB como tem acontecido essas ações, quer saber como está sendo feito o trabalho.
Sra. Dulce irá se informar e repassar como está sendo desenvolvida a ação Comida Boa. Sra. Keity fala em relação
ao INFORME 001/2020 COVID19/POPRUA, sugerindo análise do mesmo, para possível reformulação conjunta,
para adequações ao documento. Sra. Dulce pede para a Keity enviar por email essas recomendações, para serem
anexadas ao documento. Dulce ainda explica que as especificações das recomendações nos últimos itens, pensando
no pós-pandemia, foram inseridas por ela, pensando nos pressupostos da continuidade nos atendimentos e no inverno
que já está chegando. Sra. Taisa (DPPR) solicita que lhe seja enviado o Informe 001/2020 para tomar conhecimento
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o que está escrito no documento, pois não recebeu. Dulce fala que o documento foi enviado ao endereço de email do
DPPR/NUCIDH, mas se ela fornecer o seu, poderá receber também. Sra. Dulce informa que ficará no aguardo das
contribuições do Comitê para adequação do INFORME 001 COVID 19 POPRUA, conforme ficou aprovado. Neste
momento sra. Lucimar fala que está perdendo o sinal de internet. Sra Simone (SESA) fala que estão trabalhando com
equipe conjunta da SESA, somando todos os esforços para melhor atender a população neste período da pandemia do
COVID19. Sra. Dulce pergunta ao Comitê, sobre o ofício a ser enviado às prefeituras, o que interessa mais para a
maioria, sobre o que está sendo feito nos municípios - Plano de Contingenciamento COVID 19, e o que mais? Sra.
Keity pede que no ofício seja solicitado o compilado de boas práticas, pede para disparar o oficio aos municípios de
grande e médio porte principalmente, mas pode ser enviado a todos os demais, para saber o contingente sobre o
atendimento à População de Rua. Que o Ministério Público quer ajudar fazendo alterações no documento. Sra. Dulce
sugere que a sra. Keity faça um esboço de suas sugestões para o ofício, inserindo o que ela acha importante solicitar
aos municípios. Depois disso a Sra. Dulce fará a formatação do mesmo, como uma minuta do oficio, e enviará aos
membros para serem feitas as contribuições. E depois enviará aos municípios, com pedido de urgência do retorno, o
prazo até dia 19 de junho, dez dias, para data final de retorno dos municípios, como ficou aprovado. Sra. Dulce
lembra sobre o Plano de Trabalho do CIAMP e pergunta ao Comitê, onde se encaixa este procedimento? A plenária
entende que se encaixa no eixo 2 – Acompanhamento das ações realizadas nas políticas públicas no Estado do
Paraná. Encerrando este assunto, a Sra. Dulce pergunta se tem mais alguma ponderação ou informação que queiram
partilhar? E ainda pergunta se souberem de algum óbito de pessoa em situação de rua, informar ao CIAMP. Sra.
Vanessa (INRUA), informa que atendeu uma pessoa em situação de rua com suspeitas de COVID19. Foi atendido
na unidade 24 horas do Cajuru. Dra Ana Carolina não tem essa informação. Sra. Amelia Allessi também não. Sra.
Vanessa vai se atualizar sobre notificações, compartilha que sobre a falta dos exames necessários também dificultam
diagnóstico, e que também não tem notificação de mortes de pessoas em situação de rua. Representante da SESA fala
sobre testagem em pessoas que vivem em aglomeração, indígenas, população de rua, que eles têm se esforçado para
que essas informações sejam repassadas, mas no momento não se tem esses dados. A SESA tem passado todos os
dias informações epidemiológicas da população em geral. Sra. Vanessa argumenta que o problema é que não tem
teste para todos, não só no Estado, como em Curitiba, e como em todo o Brasil, não tem teste suficiente. Além disso
os testes são complexos, a visão do nosso ponto de vista, não existe isolamento social. O fluxo é muito grande, a
situação de vulnerabilidade é muito grande, Sra. Keity retomando, pergunta sobre o oficio, que irá passar para o
Comitê contribuir, com o prazo para os municípios responderem. Sra. Dulce pede para Sra. Keity enviar sugestões
para o comitê. Sra. Lucimar comenta que a situação toda do COVID 19 é nova e está sendo bem difícil para todos, e
que sabe da preocupação da Sra. Vanessa para que essa população tenha visibilidade. E que a SESA está se
empenhando, e que estão à disposição para maiores informações e orientações sobre o enfrentamento a COVID 19.
Sra. Dulce ainda relembra que o ideal seria o aluguel social para todos os que precisam de um lugar para ficar.
Pergunta se alguém tem algo mais a acrescentar. Não havendo nada mais a ser discutido, a Sra. Dulce deu a reunião
por encerrada, enviando abraço virtual. Todos os participantes se manifestaram dizendo que a reunião foi muito boa e
produtiva. Sem mais a declarar eu Amelia Cabral Allessi encerro essa ata que depois de aprovada e corrigida será
publicada
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