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Memória da Reunião Ordinária do CIAMPRua/PR – 17/12/2020
No décimo sétimo dia do mês de dezembro de 2020 às 10:20h deu-se início a reunião on-line 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; Eliana de Fátima e Silva Vieira – SEED/DEDIH; Lucimar Pasin de Godoy –
SESA/DAV; Patricia Cavichiolo Tortato – SEJUF/DAS/CPSE; Governamental Suplentes: Amélia Cabral Alesssi
SEJU/DEDIF/NAC; Rosana – SESA/DAV; Sociedade Civil Titulares: Leonildo Jose Monteiro – MNPR; Julia
Mezzaroba Caetano Ferreira - CRP/PR; Sociedade Civil Suplente: Maria Luiza Andraus - Pastoral Povo de Rua;
João Victor da Silva – CRP/PR; Convidados Especialistas: Denise Lisboa de Almeida – COHAPAR/DVAC; Keity
F. da Cruz – MP/PR/DH; Convidados Especiais: Franciele Ramos Padilha – Casa da Acolhida Vila Vicentina de
Ponta Grossa; Nazaré de Campos Stihaenco – Ação Social Bom Samaritano Procopense de Cornélio Procópio. 01.
Abertura: Sra. Dulce cumprimenta todos dando boas vindas on-line. Sra Dulce começa oficialmente a última
reunião do ano de 2020 do Ciamp Rua Paraná. 02. Aprovação da Pauta: com adição de inclusão de pauta pelo João
Victor do CRP, situação da poprua, do Município de CIANORTE - Pauta Aprovada. 03- Aprovação da Memória de
novembro - Aprovada Memória do mês de novembro. 04. Relato da Comissão de Eleição: Tivemos o relato da
comissão de eleição pela Sra. Keity F. da Cruz, representante do MP/PR; antes que a Keity iniciasse, a Sra. Maria
Luiza da Pastoral do Povo de Rua agradece o tempo que participou do comitê, dizendo gostou demais e que
aprendeu muito. Keity retoma a palavra e relata sobre o processo de início da eleição desde os meados de outubro de
2020, com a participação do Ministério Público, Defensoria Pública, Ordem dos Advogados do Brasil, Movimento
Nacional da População de Rua e SEJUF. Os trabalhos foram elaborar e aprovar o edital de eleição, e a análise da
documentação enviadas pelas entidades que se candidataram. Houve muita colaboração dos Escritórios Regionais,
sensibilizando Instituições a participarem, bem como com a documentação das Instituições concorrentes. Discussão
da alteração do comitê com a interiorização no Estado do Paraná através da eleição, com a representação de duas
Instituições, de Ponta Grossa e de Cornélio Procópio. Keity reflete que no próximo ano ainda teremos bastante
trabalho, para os encaminhamentos para a nomeação governamental dos eleitos, e a organização para a Reunião de
Posse dos eleitos, finalizando todo o processo com a eleição. Sra Dulce agradece a Keity e comenta que conseguimos
interiorizar com a Casa da Acolhida Vila Vicentina de Ponta Grossa, e com a Ação Social Bom Samaritano
Procopense de Cornélio Procópio; as outras eleitas foram a OAB/PR e CRP/PR ambas com sedes em Curitiba. Ainda
confirmou que OAB é Sociedade Civil, tínhamos algumas dúvidas quanto a isso, mas foram esclarecidas. 05
Apresentação dos vencedores da Eleição: Foram apresentados os novos membros. Keity falou sobre a análise das
entidades da Sociedade Civil, que quando olhou a documentação e o relatório do CRP, viu que realmente a OAB faz
parte da Sociedade Civil. Avaliou que muitas questões dos Direitos Humanos, a Categoria de Conselho é importante,
porque conseguem ver onde acontecem essas transgreções, sente que o CRESS está tentando fazer o máximo que
pode, e completa que esse trabalho home office ficou muito difícil para todos. Sra. Dulce propõe que se pode realizar
live’s para uma capacitação para os profissionais que atendem POPRua e ou os CAPs, que poderemos programar
para 2021. João Victor – CRP, citou exemplos com comunidades terapeuticas onde o CRP atua, esclarecendo como
deve ser a atuação dos profissionais da área de psicologia. Fala como foi trabalho de conscientização das entidades,
como a população deve ser tratada, com mais clareza para os profissionais. Sugere fazer uma troca de experiência
entre os membros. Amelinha comentou que isso dá muito certo em todos os lugares e se apresentou para todos. Julia
- CRP, justificou ausência na reunião de eleição por motivos de trabalho externo, e agradece que o João Victor se fez
presente. Sra. Nazaré da Instituição do Bom Samaritano de Cornélio Procópio se apresenta, conta que é assistente
social. OAB e CRP ja participavam do Comitê e todos os conhecem. Dulce comenta que no mês de fevereiro nos
apresentaremos novamente, quando acontecerá a Reunião oficial de Posse. A Sra Nazaré só não conhece a Patrícia da
Assistência Social, que fará a apresentação do trabalho da Assistência Social; Lucimar e Rosane da SESA se
apresentam e como sempre estão à disposição, ambas são assistentes sociais, estão se presentando pelo chat. Julia do
CRP, conta que também faz parte da comissão dos direitos humanos. Denise se apresenta informando que é membro
especialista da COHAPAR, trabalha na área social da comissão do Estado, está há 3 anos no Comitê. Dulce explica
que temos membros com direito de voz e voto, e os especialistas que têm direito a voz e não de voto, que orientam o
Comitê nas dúvidas em diversas áreas, citou que os órgãos: Cohapar, D.P., OAB, MP são membros especialistas.
Entretando com a eleição a OAB agora é membro com direito de voz e voto. Que pretendemos no futuro quando
conseguirmos mudar a lei do Ciamp, incluir a Cohapar como membro votante; explicou que o comitê tem eleições
para a sociedade civil, de 2 em 2 anos, 1ª gestão com direito a mais uma recondução. Três instituições serão novas, o
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MNPR tem vaga cativa no CIAMPRua/PR, pois são objetos da discussão, portanto não concorre em eleição.
Franciele de Ponta Grossa chega na reunião, explica que é da Casa da acolhida Vila Vicentina, é assistente social da
casa de passagem, atende a população em situação de rua há 19 anos, são conveniadas com a prefeitura de Ponta
Grossa e a Casa São Vicente, as pessoas podem ficar de 1 a 90 dias na casa, e são encaminhadas, quem aceita, para
comunidades terapêuticas, além disso encaminham para documentações e empregos. Dulce lamenta que hoje na
reunião estão poucos membros presentes. Eliana da SEED se apresenta, é professora do Estado. Dulce apresenta para
ela os membros novos do Ciamp Franciele e Nazaré. A OAB não conseguiu participar da reunião. Eliana dá boasvindas aos novos membros, e diz que está à disposição, e que certamente farão um ótimo trabalho juntos. Nazaré
comenta que tivemos um ano difícil. 06. Inclusão de Pauta do João Vitor – CRP: falou da Edição 1725 do Diário
Oficial de Cianorte, que estão providenciando atendimento para a poprua, alugaram um conteiner para pessoas em
situação de rua, individuais e para familiares, em função da pandemia, não sabem como vai ficar, para onde irão
essas pessoas, não sabe precisar quantas pessoas foram acolhidas, o contrato acaba em 31 de dezembro de 2020.
Souberam através da comissão dos direitos humanos, que passou para o CRP. No município são acolhidos mais
treicheiros, pois da cidade têm cerca de 20 pessoas em situação de rua e treicheiros em torno de 100. Dulce solicita
ao João Victor para passar essa informação por email que depois de construir o ofício enviará a todo o Comitê, e
pergunta como fazem com as refeições, João Vitor comenta que existe uma entidade que faz o acolhimento, no
momento não lembra o nome da instituição. Denise da Cohapar, pergunta o que a pessoa que fez a denúncia solicita?
João Vitor fala para ver como o municìpio fará com essas pessoas, para dar continuidade ao atendimento, depois do
dia 31 de dezembro. Keity – MP, fala que nesse momento enviou uma mensagem para um colega do MP, que vai
passar imediatamente para o promotor da região. Patricia – SEJUF/DAS/CPSE, vai pedir para o Escritório Regional
tomar providências, e perguntar se eles têm conhecimento dessa situação, e o que deverá ser feito pela área da
assistência social. Dulce indaga se os membros querem que o comitê se pronuncie, os membros acham que devem
intervir; ficou acordado que será feito de 3 formas, pelo MP, pela Assistência social do Estado e pelo CiampRua Pr,
fica registrado o ofício que será enviado e também posteriormente para o grupo para conhecimento. Patrícia está
colocando no chat o email para o João Victor envial as informações; João Victor fala que está no diário oficial de
Cianorte do dia 06/07/2020. Dulce combinou que vamos nos falando pelo grupo de whats. 07. Informações Gestão
SEJUF/CPPOPRUA: Dulce informa que a próxima reunião será em fevereiro, quando saírem as nomeações dos
eleitos, então todos serão chamados para a reunião; poderemos fazer uma reunião antes se tiver necessidade. A posse
dos novos membros terá que ser até dia 19/02/2021, pois os membros atuais tem mandato até o dia 18/02/2021. Se
todos concordarem e se for necessário, serão chamados; pergunta se tem mais alguma informação dos demais, como
não houve, passou para a próxima pauta. 08. Encerramento: Dulce agradece a presença de todos, o
comprometimento com a causa e que algumas coisas não puderam ser feitas devido á singularidades do ano,
agradece a todos, ao DAS/SEJUF, SESA, MP, DP, SEED, SESP, CRP, OAB, INRUA, MNPR, Casa da Acolhida de
Curitiba e Pastoral do Povo da Rua, que são pessoas que se importam com os mais vulneráveis. Traz para todos o
abraço e a gratidão do Secretário Ney Leprevost, e do Chefe do Departamento Dr, Paulo Sena. Comentou ainda sobre
Moradias Primeiro, disse que o projeto está bem avançado e que em 2021 teremos novidades boas, se Deus quiser.
Amelinha agradece a colaboração de todos e espera que passe logo essa pandemia, que chegue a vacina, para
podermos trabalhar mais de perto. Eliana da SEED falou sobre as mudanças que tivemos que fazer devido às
circunstâncias, com o trabalho à distância, e que mesmo assim o Ciamp fez tarefas importantes. Lucimar agradece
que mesmo assim foi muito bom o trabalho do Ciamp. Julia agradece, e diz que está muito feliz, mesmo assim de
forma virtual tivemos muito progresso, endossou desejo da vacina e se Deus quiser estaremos todos juntos na
SEJUF. João Vitor agradece que mesmo assim o ano foi bem proveitoso. Nazaré agradece e fala que foi um ano
muito especial para Cornélio Procópio estar participando como membro do Ciamp. Keity agradece e comenta que é
fundamental fortalecer o trabalho com a POP Rua, e como todos, torcendo para que a vacina chegue logo. Dulce
termina falando que vamos celebrar o Natal e o Ano Novo em família em pequenos grupos, nos cuidarmos mais um
pouco, para mais tarde, podermos comemorar todos juntos. E que em 2021 espera a participação de todos.
Terminamos desejando saúde, paz e alegrias. Sem mais nada a relatar, eu Amélia Allessi, encerro a transcrição da
Memória, sendo revisada por Dulce Darolt. Memoria aprovada para ser publicada.
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