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Ata da 7ª Reunião da Comissão de Eleição do CIAMPRua/PR – 15/12/2020
No décimo quinto dia do mês de dezembro de 2020 às 10:00h da manhã deu-se início a
Reunião de Apresentação e Eleição, via on-line, da Comissão de 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 os representantes da
Comissão de Eleição: Governamental Titular: Dulce Maria Darolt – SEJUF/DEDIF/CPPOPRUA;
Governamental Suplente: Amélia Cabral Alessi – SEJUF/DEDIF/SE; Sociedade Civil Titular:
Leonildo Monteiro – MNPR - Coordenador da Comissão de Eleição 2020; Convidados
Especializados: Keity Cruz – Ministério Público do Paraná; Julio Salen – Defensoria Pública do
Paraná; Representantes das Instituições Habilitadas na Eleição 2020 do CIAMPRua/PR,
concorrentes entre si: Nazaré de Campos Stihaienco – Ação Social Diocesana Bom Samaritano
Procopense; João Victor da Silva – Conselho Regional de Psicologia do Paraná; Francieli
Ramos Padilha e Patricia de Freitas Kwiatkoski – Casa da Acolhida da Vila Vicentina de Ponta
Grossa; Julia Stefania Bezerril Miranda e Giovanna Prezutti Denardi – Órdem dos Advogados do
Brasil Seção do Paraná. 1. Abertura: Sra. Dulce Darolt cumprimenta a todos, dando boas
vindas on-line. Se apresenta para os novos candidatos, explicando que está ali representando a
SEJUF, como Coordenadora da Política da População em Situação de Rua e como
Coordenadora do CIAMPRua/PR, assim como a Secretária Executiva Amelia Allessi. Informa
que conforme prevê o Edital de Eleição 2020 001/2020-CIAMPRUA/PR, o objetivo da Reunião
de Apresentação, é o meio utilizado para que as Instituições concorrentes habilitadas no
processo eleitoral, se apresentem entre si, para depois votarem entre si. Entretanto, como houve
somente quatro (04) instituições habilitadas, que é o número exato das vacâncias que devem ser
supridas para o Comitê pela sociedade civil, estas quatro instituições, após se apresentarem
entre si, serão eleitas por Aclamação, pelo Senhor Leonildo Monteiro – Coordenador da
Comissão de Eleição. Elas representarão a Sociedade Civil junto ao Comitê, pelo biênio 2021 e
2022. Além dos membros da SEJUF, também estão presentes, representantes do Ministério
Público, do Movimento Nacional da População em Situação de Rua, e da Defensoria Pública do
Paraná – os quais são Membros da Comissão de Eleição. Seguindo o Edital de Eleição
001/2020, que entendeu a importância da interiorização do Ciamp Paraná como prerrogativa do
Comitê. 2. Apresentação das Instituições Habilitadas para a Eleição: Cada Instituição
habilitada apresentou-se, falando o que faz em sua área de abrangência. Palavra dada para a
Casa da Acolhida Vila Vicentina de Ponta Grossa por sua represente Sra. Franciele que é
assistente social da entidade; informa que a instituição existe há 19 anos, com assistência a
população de rua de Ponta Grossa, Paraná, Brasil e o resto do mundo; atendem todos que os
procuram, ali podem permanecer de 1 a 90 dias; que agora na pandemia está sendo um pouco
diferente, com restrições de saídas, e que normalmente encaminham as pessoas para trabalho e
fazer documentações; é uma entidade sem fins lucrativos, buscam sempre o melhor
atendimento, tem vagas para 50 pessoas, masculino e feminino, com dormitórios separados,
com 4 camas em cada quarto. Horário de entrada até às 19 h. Sra. Keity indaga se podem
acessar em qualquer horário do dia e também pelo Centro POP, Franciele responde que sim. Sr.
Leonildo pergunta se eles têm projeto para moradia para essas pessoas, se houve algum
espaço sobre o decreto 753, se desenvolvem trabalhos para os assistidos irem morar em algum
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lugar depois que saírem da instituição? A representante responde que nesse momento veio para
discutir o pensar na população em situação de rua; Leonildo se coloca à disposição para o
fortalecimento e implantação da política junto ao município e à instituição. Passa-se a palavra
para a Associação Procopense Bom Samaritano, Sra. Nazaré conta que a Associação
Diocesana que fazia o trabalho social, surgiu em 1981, quem fazia essa parte eram os
Vicentinos, associação religiosa, na época haviam muitos itinerantes, que vinham para trabalhos
sazonais, e ali ficavam, pois, a cidade de Cornélio Procópio fica às margens da BR 269, e que
antes eram ministrados cursos de marcenaria, carpintaria e outros. Agora eles têm foco na
população em situação de rua. Servem café da manhã, almoço e higiene, fazem uma triagem e
encaminham conforme a necessidade, também atendem as pessoas que vão procurar trabalho,
médicos, exames na cidade, índios, trecheiros. Atendem e encaminham para a pernoitar na
Comunidade São José dos Vicentinos. Trabalham até às 13:30h. Priorizam muito a colhida,
fazem com que eles se sintam em casa, podem lavar as roupas, provocam reuniões com o
município para que façam um projeto para a poprua, estavam pensando em construir estufa de
flores, hortas, estavam indo muito bem, mas com a pandemia parou a discussão, o intuito era de
promoção e recuperação doa atendidos. Quem ajuda muito é o Promotor Público e um que
agora é vereador, que está muito envolvido com a População em situação de rua, fazem
parceria com o Creas e Casa de passagem. Franciele de Ponta Grossa indaga quem financia
essas atividades? Nazaré diz que tem tipificação de média complexidade, que a manutenção é
pelo município com verba anual, agora mensal, fazem promoções, bingos, rifas, tem um quadro
de associados; não tem Centro Pop na cidade. Na época da pandemia foram acolhidos na Casa
de passagem pelo Sr. Bispo, alguns permanecem; com problemas de saúde, questão de higiene
alimentação problemas mentais. Dulce pergunta quantas pessoas passam por dia, Nazaré
responde que é uma média de 22 pessoas. E que a média de moradores de rua da cidade é de
8 e 9 pessoas. Leonildo pergunta se recebem algum auxílio, ela responde que recebem 35 mil
por ano. Keity pergunta se as pessoas vão para acolhimento? Responde que só 3 dias,
normalmente são pessoas com problemas mentais, é um acolhimento provisório; e o jantar da
casa de passagem quem oferece é a Casa de Acolhida São José. Taísa pergunta se atendem
população feminina? Respondeu que sim, inclusive famílias de todas as partes, inclusive
fornecem alimentos, material de higiene, móveis, utensílios, para público de um modo geral que
tem necessidades. Leonildo e Dulce agradecem. O Conselho Regional de Psicologia João Vitor
se apresenta, atuam com os Direitos Humanos em prol da população em situação de rua, já há
alguns anos, fiscalizam os direitos básicos, orientam, encaminham para tratamento e fiscalizam
para ver se a ética está sendo respeitadas e eles tem autonomia, atuam na organização para
fortificar essa rede de trabalho, e promovem debates para garantir essas demandas.
Representam o Conselho em vários tipos de populações, com orientações, coisas do gênero;
estão tentando iniciar uma caminhada com os Direitos Humanos de Cianorte. Dulce pergunta
como atuam para fiscalizar ou orientar? Respondem que o Conselho tem uma comissão de
fiscalização de atividades públicas. Leonildo fala que as comunidades terapêuticas violam muito
os direitos das comunidades com População em situação de rua, falou da resolução nº40, que
se deve intensificar mais essas ações. Dulce pede para a Ordem dos Advogados do Brasil se
apresentar. Julia Bezerril informa que participa junto ao Comitê desde 2018 como convidada
especialista, que a OAB é uma instituição que tem 90 anos, atua nos Direitos Humanos, tem
várias comissões, depende dos casos onde a instituição atua. Está feliz com o trabalho e
agradece a atuação de todos os membros do Comitê. Leonildo pergunta como foi a atuação da
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OAB nessa época de pandemia, que o prefeito de Curitiba, Rafael Greca fechou todas as
torneiras da cidade onde a polução pegava água para beber e higienização, e que nem estão
recebendo alimentação. Julia responde que querem fazer viagens para o interior para verem
como está sendo a atuação com a pop rua, estão tentando atuar quando recebem denúncias,
tentam dar assistência, diz que esse ano foi atípico; mas que no próximo ano irão dar mais
assistência na defesa dos direitos humanos. 3. Eleição por Aclamação: Na sequência as
quatro (4) instituições foram Aclamadas Eleitas a esse pleito pelo Senhor Leonildo Monteiro –
MNPR, Coordenador da comissão de Eleição (já que sua instituição não concorre por ter cadeira
cativa no comitê). Sra. Dulce explica que a posse dos novos membros, acontecerá na reunião do
mês de fevereiro de 2021, após os representantes das instituições eleitas serem nomeadas por
Decreto do Governador. Sr. Leonildo fala do momento histórico dessa data para o CIAMPRUA
PR, comenta a questão de saúde pública, e assistência social que são tão necessárias para a
população em situação de rua. Sra. Keity, comenta sobre Assistência social atuar nos Direitos
Humanos. Dulce diz que estão proclamadas e eleitas as vencedoras, e convida, se assim
quiserem, para participarem da próxima reunião ordinária do comitê, que acontecerá no dia 17
de dezembro 2020 às 10h, para conhecerem os membros atuais. João Vitor agradece e diz que
está trabalhando desde 2019, já os conhece. Sra. Amélia agradece e fica à disposição dos
eleitos. Sra. Keity dá as boas-vindas e que está à disposição, aberta ao diálogo e convivência
que é do Estado. Dr. Júlio da Defensoria Pública parabeniza os integrantes e a participação de
todos, que a defensoria está em parceria com o CIAMPRua/PR, que é o local de fiscalização e
participação em políticas públicas. Leonildo agradece as instituições que se inscreveram. Diz
que ficamos todos felizes porque a democracia permanece, não esquecendo das pessoas em
situação de rua, para o MNPR a bandeira é a moradia primeiro, que é uma luta nacional e que
precisam contar com o apoio da sociedade civil. Sra. Nazaré do Bom Samaritano agradece e diz
que é um ganho muito grande e pede para ter mais participação e entrosamento das políticas
públicas. Franciele agradece a oportunidade de poder apresentar a instituição de ponta Grossa e
conta com o apoio de todos. 4. Encerramento: Dulce agradece a participação de todos,
comenta que tivemos mais de três meses trabalhando para que acontecesse essa eleição,
agradecendo o esforço dos membros desta Comissão de Eleição 2020 e de todos os Escritórios
Regionais da SEJUF, que são os nossos braços junto aos municípios. E assim encerramos essa
ata, transcrita por Amélia Allessi, revisada por Dulce Darolt. Aprovada pela Comissão de Eleição.
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