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No décimo terceiro dia do mês de outubro de 2020 às 10:15h deu-se início a Reunião Ordinária, on-line, do Comitê 3 
Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da Política para a População em Situação de Rua do Estado do 4 
Paraná – CIAMP Rua/PR. Fizeram-se presentes: Governamental Titulares: Dulce Maria Darolt – 5 
SEJUF/DEDIF/CPPOPRUA; Lucimar Pasin de Godoy – SESA/DAV; Eliana de Fátima e Silva Vieira – 6 
SEED/DEDIH;  Cel. José Renato Micrute – SESP/PM. Governamental Suplentes: Amélia Cabral Alessi – 7 
SEJUF/DEDIF/NAC; Rosane Freitas – SESA/DAV; Marisa da Costa – SESA/DAV; Tem. Danilo Alexandre Mori 8 
Azolini – SESP/PM.  Sociedade Civil Titulares: Leonildo José Monteiro – MNPR; Julia Mezzaroba Caetano 9 
Ferreira – CRP/PR; Vanessa de Souza Lima Dalberto – INRUA; Jaqueline Maele Ferreira Rabelo – Casa da Acolhida 10 
São José; Sociedade Civil Suplente: Carlos Umberto dos Santos – MNPR; Convidados Especializados: Denise 11 
Lisboa de Almeida – COHAPAR/DVAC; Julio Salen – DPPR/NUCIDH; Taísa da Motta Oliveira – DPPR/NUCIDH;  12 
Keity F. da Cruz – MPPR;  1. Abertura: Sra. Dulce cumprimenta todos dando boas vindas on-line, informando que a 13 
reunião extraordinária marcada para as 09:30h daquela manhã não aconteceu por não ter tido quórum; deverá ser 14 
remarcada. 2. Aprovação da Pauta: Pauta Aprovada. 3. Aprovação da Memória de setembro - Aprovada Memória 15 
mês de setembro; 4. CIAMP na Intersetorialidade - COHAPAR, SEAB, SEED, SESA - Órgãos Governamentais: 16 
Sra. Dulce está construindo um relatório das respostas recebidas. Já enviou a minuta do relatório para os membros. 17 
Para certificar que todos os presentes tomassem conhecimento do conteúdo, Dulce fez a leitura do documento. A 18 
COHAPAR, Denise comenta que não tem programa específico para o POPRUA, e que não atuam onde tem 19 
COHABs nos grandes centros, que é onde os problemas são mais graves para a PSR. Dulce sugere, que se houver 20 
aprovação do Comitê, poderiam enviar um ofício direcionado às COHABs, nos municípios maiores, para saber qual 21 
sistema habitacional eles têm, para atender a poprua. A Denise da COHAPAR se comprometeu em nos enviar a lista 22 
dos municípios que têm COHABs. Cel Micrute comenta que que a política da COHAPAR não abrange a População 23 
em Situação de Rua, ele acha que é difícil, pode até chegar recursos para aluguel social, mas que ainda não sabe de 24 
ninguém que aderiu. Dulce indaga se os membros do comitê têm mais alguma opinião? Se acham interessante 25 
solicitar aos municípios essa informação, enviando ofícios às COHABs? Todos os membros concordam – Sugestão 26 
Aprovada. Cel Micrute comenta que alguns municípios do interior têm algum sistema para acolhimento, fazem 27 
parcerias com associações religiosas; e que as PSR recorrem a essas entidades, citando o município de Cambé; 28 
menciona o município de São José dos Pinhais que tem um ótimo atendimento, existe um ginásio na Colonia 29 
Mergulhão, que atende, abriga essa população, e que não têm mais visto pessoas em situação de rua no município. 30 
Dulce reforça que esta ação ajudará fortalecer a questão do CIAMP na Intersetorialidade, bem como, a necessidade 31 
de moradias para a População em Situação de Rua. Cel Micrute fala que o problema maior e na capital e grandes 32 
centros. Carlos Humberto comenta que sobre moradias não vê avanço algum em nenhum município. Dulce agora 33 
passa para o relatório da SEAB. Com programa de compra direta, segurança alimentar, restaurante popular e 34 
assistência nutricional para várias instituições que atendem a população em situação de rua do Paraná, atendem 907 35 
entidades, beneficiam 53º mil pessoas, geração de renda para 12mil agricultores. Todos elogiaram falaram que o 36 
atendimento e o trabalho da SEAB excelente. Cel Micrute ainda disse que esses serviços do Estado é motivo de 37 
orgulho para o Ciamp, são ações efetivas para o CIAMP e SEJUF, estão funcionando direitinho, que nesse tempo de 38 
pandemia, todos estão amparados, enaltece que tanto município como estado, que com o mínimo estão fazendo 39 
muito. Dulce passa agora para a leitura do ofício da SEED, Eliana comenta  que a Educação atua como construtora e 40 
motivadora da realidade dos alunos e professores, estão sempre de portas abertas pra receberem e incluírem em 41 
qualquer  época do ano que forem procurados, são membros efetivos da Rede de Proteção, dão atenção especial para 42 
crianças e adolescentes em situação de rua, estão sempre prontos para acolher toda a população, trabalham com a 43 
sociedade, acolhimento e Garantia de direitos. Servem merenda, alimentação balanceada; cada escola é orientada 44 
para fazer esse acolhimento. Na esfera municipal, este é autônomo. Teria que perguntar aos municípios, como esse 45 
atua na educação, e acharia interessante perguntar para o município como ele atua. Keity fala que pode perguntar 46 
para os municípios como eles atuam. Amélia comenta que para esse ano, quase não houveram aulas presenciais, mas 47 
para o próximo ano seria interessante saber se é dada uma atenção maior para as crianças e adolescentes com maior 48 
vulnerabilidade. Eliana fala que esse ano está sendo atípico. Dulce pergunta se no Estado tem essa informação. 49 
Eliana fala que não tem como identificar essa questão, mas que pode levar para a chefia. Dulce pergunta se precisa 50 
de ofício para poder ser colocado como ponto de pauta para uma próxima reunião. Carlos Humberto fala que podia 51 
ser uma inclusão de item no ato da matrícula, pode se identificar sem ser obrigatório. Ficou de ser incluído esse item 52 
para uma pauta posteriormente. Dulce leu o relatório da SESA, e Lucimar, Rosane e Mariza irão comentar os pontos. 53 
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São ações e promoções em vigilância em saúde, comentaram dos agravos da tuberculose na população de rua que é 54 
56 vezes maior nessa população, esses dados de 2019, falou que tem testes rápidos para atestarem e tratamento 55 
efetivo, as pessoas infectadas são levadas para o Hospital São Sebastião na Lapa, também tem muitos casos de 56 
hepatite viral. Em 2014 institui-se o comitê técnico para população em situação de rua, seguindo o Decreto federal nº 57 
7043, composto por representante do Conselho Estadual de saúde, e do Conselho dos Secretários de Saúde. Criou-se 58 
os consultórios de rua em vários municípios do estado. SESA leva tratamento e atua nos 399 municípios do Estado, 59 
estão incluindo a PSR, com tratamento prioritário. Plano de enfrentamento ao Covid 19, combate a pandemia, o 60 
plano de contingência com orientação aos municípios. Os relatórios do Estado foram finalizados sem mais 61 
comentários. Dulce passa agora a ler os relatórios dos municípios que chegaram por último, de  Campo Bonito e 62 
Matelândia, para serem incluídos com os demais. Será lido só de Matelândia, que ainda não havia sido enviado aos 63 
membros, que reafirma o compromisso com a População  em Situação de Rua que é oferecido pelo município, por 64 
ser uma região fronteiriça  a PSR é migratória, o acesso aos serviços ocorre com o CADUNICO pelo Serviço Social, 65 
que Matelândia tem somente três (3) pessoas cadastradas como PSR, 2 já não estão mais no município, e a terceira 66 
pessoa informou à assistência social que saiu da situação de rua, pois está emprega o e tem sua casa para morar. 67 
Minuta de Relatório CIAMP na Intersetorialidade - Aprovado pelo comitê. 5. Logomarca CIAMP - Dulce fala sobre 68 
um protocolo que foi enviado ao Ciamp pelo chefe do DEDIF, determinando que os ofícios, de hora em diante, 69 
deverão ser encaminhados pelo CIAMP com a logomarca do CIAMP e não mais com a logomarca do Estado. Por 70 
isso o CIAMP necessita criar a sua própria logomarca. Cel Micrute comenta que criar uma logo demanda tempo, 71 
definir uma logo que represente o Estado e a população de rua. Dulce afirma que foi falado para não mais usar a logo 72 
do Estado, tem que ser do próprio comitê ou conselho; informa que anteriormente em 2018, houve tentativas de criar 73 
uma logo, mas o comitê não aceitou as sugestões, não houve consenso de aprovação das que a SEJUF apresentou. 74 
Entretanto com a determinação da chefia do DEDIF, o CIAMP precisa urgente de sugestões para se criar essa logo. 75 
Julia pergunta qual o motivo de não aceitarem as que foram sugeridas? E se ainda teria esses esboços para se ter uma 76 
ideia. Dulce responde que não existe mais, eram umas mãos entrelaçadas, pessoas unidas e de diversas cores, e que o 77 
comitê não se sentiu representado em nenhum deles. Dulce está relembrando porque deve levar sugestões para a 78 
assessoria da comunicação para criação da Logo do CIAMP.  Cel Micrute sugeriu uma coruja com olhar atento aos 79 
seus cuidados, um animalzinho que cuida protege os seus, sugeriu pinheiro representando o Paraná, gralha azul. Julia 80 
compartilhou um link no chat com sugestões. Dulce sugere que seja alguma coisa que represente de alguma forma o 81 
que é o CIAMP. Amelia sugeriu um sol iluminando. Cel Micrute sugere colocar as letras enfatizando CIAMP PR, 82 
Dulce fala que a Logo tem que ter algo que identifique o Estado do Paraná, pois outros estados também tem CIAMP. 83 
Cel Micrute comenta que esse pessoal tem ótimas idéias e resolvem rapidamente. Dulce fala que eles estão muito 84 
ocupados por causa nas próximas eleições municipais, mas irá solicitar e esperar que consigam desenvolver com 85 
brevidade. 6. Possível Inclusão de pauta - Não houve inclusão Pauta. 7- Informes de Gestão - Edilaine da 86 
Defensoria Pública da União justifica sua ausência pela licença maternidade, por isso não virá nas próximas reuniões 87 
esse ano. Patricia – Sejuf, também justifica sua ausência por estar com a mãe hospitalizada e a sua suplente estava 88 
fazendo exames com suspeita de COVID. Quanto a reunião extraordinária será remarcada, já que a de hoje não 89 
aconteceu por falta de quórum, será conversado com o grupo do whats da comissão. Dulce irá comunicar a todos, o 90 
dia e horário. 8. Informes dos membros e gerais – sem informes. 9. Encerramento – Não havendo nada mais a 91 
tratar, Dulce agradece a presença de todos e encerra a reunião. Sem mais a relatar encerro essa ata, que foi transcrita 92 
por Amélia Allessi, e revisada por Dulce Darolt, que depois de corrigida será enviada a todos para aprovação. A qual 93 
foi Aprovada pelo Comitê na Reunião novembro. E será publicada no site de SEJUF/link do CIAMPRua/PR. 94 
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