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No décimo dia do mês de setembro de 2020 às 10h, deu-se início a Reunião on-line da Comissão de Eleição 2020 3 
do CIAMPRUA/PR. Fizeram-se presentes: Governamental Titulares: Dulce Maria Darolt – 4 
SEJUF/DEDIF/CPPOPRU; Ten-Cel. José Renato Micrute. Governamental Suplentes: Amélia Cabral Allessi –5 
SEJUF/DEDIF/NAC; Sociedade Civil Titulares: Leonildo José Monteiro – MNPR/PR. Sociedade Civil Suplente: 6 
Carlos Umberto dos Santos – MNPR/PR. Convidados Especializados: Dra. Ana Carolina Pinto Franceschi - 7 
Promotora de Justiça do CAOPJDH; Keity F. da Cruz - Assistente Social CAOPJDH; Dr. Julio Salen – Defensor 8 
Público – DPPR/NUCIDH; Taísa da Motta Oliveira – Assistente Social – da DPPR/NUCIDH; Julia Stefania Beserril 9 
Miranda – OAP/PR;  Sr. Isael Pastuch Junior, Coordenador dos Escritórios Regionais da SEJUF. Tamires - Residente 10 
Técnica em Psicologia – SEJU/DAS/CPSE. 1. Abertura: Sra. Dulce cumprimenta a todos dando boas vindas on-line. 11 
2.Aprovação da Pauta: Alinhamento das ações para a eleição do CIAMPRua/Pr – APROVADO. Sra. Dulce começa a 12 
reunião, esclarecendo que a Comissão deverá alinhar as ações e construção das documentações, para realizar a 13 
eleição 2020 da sociedade civil, para compor a vacância de quatro (04) vagas, para a gestão 2021/2022. Expõe que a 14 
OAP/PR sendo do segmento da sociedade civil, se quiser também poderá concorrer, caso não haja impedimentos no 15 
Edital de Eleição a ser elaborado. E informa que algumas Instituições que compõem o CIAMPRua/PR não poderão 16 
concorrer pois já cumpriram duas gestões seguidas na compondo a chapa do Comitê, conforme consta no artigo 22 17 
do Regimento Interno do Comitê, sendo que esta será a 3ª gestão. Enquanto outras poderão concorrer para reeleição 18 
conforme artigo 13 do mesmo. As Entidades que não poderão participar da nova gestão, são: Casa da Acolhida São 19 
José, INRUA, e Pastoral do Povo de Rua. Continua salientando que temos 4 vagas para compor o Comitê. Sugiro 20 
disponibilizar 2 vagas para a Macro Regional de Curitiba, por conter o maior índice de população em situação de rua. 21 
E as outras duas vagas seriam disponibilizadas para o interior do Paraná, conseguindo assim a interiorização da 22 
Política para a POPRUA no Estado. Sugerimos dividir o Paraná em 3 Macros Regionais: Londrina, Cascavel e 23 
Curitiba, nesta última engloba a regional de Ponta Grossa, Irati e Paranaguá, que nessa regional tem em torno de 4 24 
milhões de habitantes, sendo que só em Curitiba estão cadastrados como Pessoa em Situação de Rua 2.600, 25 
comparado com o restante do Paraná, que no total, estão cadastradas em torno de 8.000 pelo Cadastro Único. Sr. 26 
Isael pergunta quando foi feito o ultimo levantamento do Cadastro Único, Dulce responde que foi no mês de junho 27 
para Curitiba, e no mês de março para o geral do Paraná. Sr. Isael comenta que sendo Londrina a 2ª cidade mais 28 
populosa e Maringá a 3ª (ficando esta última dentro da Macro de Londrina). Dulce explicou sobre as regras para as 29 
instituições pleitearem uma vaga, que as mesmas devem comprovar que estão há pelo menos 1 ano com trabalhos 30 
específicos para PSR. E com direito a voto só se for eleito, com 1 vaga contendo titular e suplente, representantes da 31 
mesma Instituição. Neste momento o CEL Micrute P. M -PR entra na reunião, e se apresenta contando que a proposta 32 
é dar segurança para auxiliar a PSR, sendo a Polícia Militar único órgão que funciona 24h todos os dias. Dulce 33 
retoma a palavra explica que nessa manhã a reunião e da comissão eleitoral. Keity questiona expondo que a próxima 34 
reunião deveria ser somente para representantes da Comissão de Eleição, para não ampliar demais as discussões. Cel. 35 
Micrute indaga que comissão é essa. Dulce explica a Cel. Micrute, e em seguida pergunta aos demais, o que acham 36 
dessa divisão proposta pela divisão em três Macros? Dra. Ana quer saber como as macros irão reunir-se para 37 
representar nas macros regionais. Dulce explica que são 22 regionais, e que pode ser eleito um representante do 38 
Ministério Público da Comarca da Região Sede de cada macro, onde o coordenador seria o/a Chefe do Escritório 39 
Regional daquela macro - representando o SEJUF; A OAB pode designar um representante da região da macro; 40 
igualmente a Defensora Pública. Sr. Júlio, representante da Defensoria Pública se preocupa, explicando que a 41 
Defensoria só tem Defensor dentro de 16 municípios, onde estão representados, pois não estão estruturados em todo 42 
o Estado, teria que ver com o Defensor Público-Geral. Dulce indaga se isso seria possível. Sr. Júlio responde que 43 
teria que designar extraordinariamente um defensor. Keity lembra que em Londrina, os representantes dos MP 44 
podem ser a Dra. Suzana, Sr. Marco Antônio, que poderiam atender a sede daquela macro. E que em Londrina têm 45 
representante do MNPR, e acrescenta que em Cascavel não tem representante do MNPR. Dulce explica que a 46 
documentação pode vir via on-line pelo E-protocolo, ou via e-mail. Dra. Ana Carolina informa que os documentos 47 
vindos para a comissão eleitoral em Curitiba, Dra. Ana diz que não vê problemas de o Processo ser virtual. Dulce 48 
pergunta ao Sr. Isael se ele acha melhor que a documentação das Instituições candidatas sejam entregues nos 49 
Escritórios Regionais e enviados para a SEJUF por malote, ou e-mail via Comissão de Eleição? Sr.  Isael explica ser 50 
melhor que os documentos sejam enviados por via e-mail, diretamente para a Comissão de Eleição, já que os 51 
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Escritórios Regionais estão atendendo em forma de rodízio em todo o Estado. Dulce argumenta sobre a 52 
representação das instituições, como se daria a apresentação de cada instituição antes da eleição. Pois quando a 53 
eleição era presencial, na parte da manhã cada instituição se apresentava e na parte da tarde acontecia a votação, 54 
através uma cédula com a rubrica da Comissão de Eleição. Como faremos a exposição oral e a votação? Será de 55 
forma física ou virtual? Sr. Júlio também questionou com as mesmas dúvidas. Dra. Ana fala para Dulce para 56 
conversar com a Juliana do CEAS, sobre a votação on-line, ver as inscrições quanto a votante e quanto votante e 57 
candidato, votante iria na regional para receber uma senha e votar. Dra. Ana diz que quanto ao formato, deverá estar 58 
descrito no edital. Dulce informa para o Cel Micrute que ele não vota, mas pode falar. Cel. Micrute diz que pode 59 
abrir um link de votação e a pessoa vota. Sr. Júlio comenta que na D.P. entra se cadastra e o indicado para essa 60 
pessoa pode votar. Cel. Micrute também fala que uma eleição virtual, abre um link, com horário determinado para 61 
votação, a pessoa deve estar habilitada antes, pessoal da informática que faz isso. Keity fala que no edital 2018-2020, 62 
foi assim e que iria enviar o link desse edital. Dulce pergunta se o sistema que edita? Dra. Ana fala que quem vota 63 
recebe um e-mail com a senha para votar. Mas então pergunta quem vota e em quantas entidades? Dulce argumenta 64 
que no CEAS eles têm pessoas que e só votante, e outras votantes e candidatos. Cel. Micrute sugere que antes da 65 
eleição, seja feito um teste para ver como vota e se está tudo certo. Keity falou para marcarmos uma reunião da 66 
comissão com a Juliana do CEAS, para ver como é feito o processo todo para a eleição online. Ficou combinado que 67 
a Dulce agendaria reunião com a Juliana do CEAS o mais próximo possível. Nada mais tendo a tratar, Dulce 68 
encerrou a reunião da comissão, lembrado a todos que na parte da tarde daquele mesmo dia, teríamos Reunião 69 
Plenária do comitê. Sem mais nada a relatar encerramos essa ata que foi transcrita por Amélia Allessi. Revisada por 70 
Dulce Darolt. Aprovada pela Comissão de Eleição. 71 
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