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ATA DA 5ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE ELEIÇÃO 2020 - CIAMPRua/PR – 11/11/2020

No décimo primeiro dia do mês de novembro o de 2020 às 10:00 deu-se início a reunião online da
Comissão da Eleição 2020 - do Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da Política
para a População em Situação de Rua do Estado do Paraná – CIAMPRua/PR. Fizeram-se presentes:
Governamental Titulares: Dulce Maria Darolt – SEJUF/DEDIF/CPPOPRUA; Governamental
Suplentes: Amélia Cabral Alessi – SEJUF/DEDIF; Sociedade Civil Titulares: Leonildo- INRUA;
Convidados Especialistas: Taisa M. Oliveira- DPPR; Julia Bezerril - OAB. - 1. Abertura: Sr.
Coordenador da comissão, cumprimenta todos dando boas-vindas on-line. Informa que esta reunião foi
convocada para vermos como está o andamento das inscrições da Eleição da Sociedade Civil do CIAMP
Rua/PR, biênio 2021-2022. Sr. Leonildo relata que neste momento está em Foz do Iguaçu, onde participa
de uma conferência. Comentou que alguns municípios disseram que não estão participando do pleito, que
não receberam Edital. Sra. Dulce relata que enviou o Edital para todos os municípios, inclusive por
WhatsApp, onde tem o nome de todos os que já participaram de alguma reunião do Ciamp; também foi
para todos os Escritórios Regionais e todas as Entidades Filantrópicas que atendem este público. Dulce
coloca a situação sobre relatoria da Comissão, pois a Keity que foi a indicada, analisou melhor e pediu
para retirar-se desta atribuição, devidos aos demais compromissos de trabalho; foi sugerido Amélia, que
sendo por pouco tempo aceitou, pois participa de outras reuniões representando a Sejuf: Núcleo da Paz e
Rede de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e Pastoral da Criança. Julia comentou sobre o caso de até
agora não ter nenhuma entidade inscrita, pois o prazo é até dia 16/11. Dulce reafirma que foi para todos
os Escritórios e Instituições. Taísa falou que a OAB está preparando a documentação para se inscrever.
Dulce explicou que só a CRP pode se candidatar para recondução, as demais já cumpriram as duas
gestões sequenciais permitidas no Regimento Interno, devem esperar o próximo pleito. Dulce relatou que
em conversa com o Escritório Regional de Londrina, pediram para fazer uma videoconferência para
explicar o que é o Ciamp Rua, ela achou muito estranho as entidades não saberem do que se trata. Foi até
sugerido fazermos uma fazer uma reunião online com os Escritórios Regionais, para eles terem uma
noção. Julia argumentou que se pode repensar em prolongar a data. Dulce falou em postergar para janeiro.
Julia recomendou que poderia ser só por mais alguns dias e pergunta se está no Edital que só pode por
dois anos, mais recondução de dois anos? E que também não podemos forçar as entidades a se
inscreverem. Dulce responde que está no regimento interno do Ciamp e no edital também, está no artigo
31 com possibilidade de prorrogação a partir do dia 17/11. Informa que a SEJUF marcou reunião com a
Celepar para dia 19 /11, para alguns acertos a respeito da eleição. Até essa data já se sabe se precisará de
postergação. Acertado para reenviar ainda hoje o edital para todas às Entidades; comenta também que
essa semana o pessoal das regionais está envolvido nas eleições municipais para os prefeitos e vereadores,
mesmo eles sendo do Estado a ponta está nos municípios. Taísa comenta se for feito uma conferência
amanhã o prazo será muito curto para as entidades providenciarem documentação, e continua
argumentando que o calendário está apertado. Data sugerida até o dia 30/11. Leonildo fala que 27,28,29
estará em um seminário sobre moradia primeiro. Dulce diz que não tem problema, que a recepção dos
documentos será até o dia 30/11. Dulce irá fazer uma nova projeção de reprogramação do Edital, se tiver
necessidade a partir do dia 17/11. Leonildo comenta sobre o segundo turno das eleições municipais.
Dulce fala que não seria a eleição, mas sim o prazo p inscrição. Julia pergunta que a eleição será dia
11/12. Dulce esclarece que dia 10 /12, será a apresentação deles e dia 11/12 a eleição. Será reenviado para
todos o edital. Dulce comenta que sobre o município de Foz do Iguaçu: a Deise – assistente social continua no grupo que é representante de lá, e tem também o Elias que ainda é o Secretário da Assistência
Social do município, com o qual nós já tivemos duas reuniões, uma lá em Foz por ocasião do Seminário
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da Tripla Fronteira, e depois na SEJUF quando foi buscar materiais da POPRUA. Leonildo irá pedir para
os catadores de papel se inscreverem e vai entrar em contato com outras entidades do Estado, ele é
presidente Fórum lixo e Cidadania do Estado, entrará em contato com os municípios. Dulce reforça que
todos devem ter CNPJ. Amelia sugeriu que próxima reunião seja dia 17/11 às 9:00h, antes da plenária que
começa às 10h, onde teremos a reunião plenária do Ciamp. Todos concordaram. Sem nada mais relatar, eu
Amélia Allessi encerro esta ata. Revisada por Dulce Darolt. Aprovada pela Comissão de Eleição.
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