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Memória da Reunião Ordinária do CIAMPR/PR – 13/04/2021
No décimo terceiro dia do mês de abril de 2021, às 10:00h 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 – CIAMP
Rua/PR. Fizeram-se presentes: Governamental Titulares: Dulce Maria Darolt - SEJUF/DEDIF/CPPOPRUA;
Rosane Freitas - SESA; Governamental Suplentes: Amélia Cabral Alesssi - SEJU/DEDIF; Tenente Danilo Azolini
– SESP/PMPR; Sociedade Civil Titulares: Julia Ferreira - CRP/PR; Franciele Ramos Padilha- Vila Vicentina Ponta
Grossa; Nazaré de Campos Sthiaenco - Ação Social Diocesana O Bom Samaritano Cornélio Procópio; Julia Stefania
Bezerril – OAB/PR. Sociedade Civil Suplente: Carlos Umberto dos Santos – MNPR; João Victor da Silva –
CRP/PR; Patricia De Freitas Kwiatkoski - Giovana Presutti Denardi – OAB/PR. Membros Especialistas e
Colaboradores: Sra. Denise Almeida – COHAPAR; Dra Ana Carolina Franceschi - Ministério Público. 1.
Abertura: Sra. Dulce cumprimenta todos, dando boas vindas on-line. 2. Aprovação da Pauta: Pauta Aprovada. 3Aprovação das Memórias: de Fevereiro, Março e Reunião Extraordinária com Associação de Londrina – As três
Memórias foram Aprovadas. 4. Inclusão de pauta OAB: PL Mesa Solidária; 5. Terceira Etapa do Seminário de
Capacitação: Sra. Dulce abre a fala, relembrando que em fevereiro foi realizada a primeira etapa da capacitação aos
Membros do CIAMPRua/PR; em março, a segunda etapa; e nesta reunião de abril, estaremos realizando a terceira
etapa, com a apresentação do Ministério Público da Justiça de Direitos Humanos, Órdem dos Advogados do Brasil
Seção Paraná, e Conselho Regional de Psicologia Seção Paraná. 5.1 Ministério Público: Tivemos o relato do
ministério Público da Justiça do Paraná, em Direitos Humanos, com a palavra a Dra. Ana Carolina, Promotora de
Justiça do Estado do Paraná. Começou fazendo um parêntese, parabenizando o comitê, e instituições privadas, que
lutam pela causa da população em situação de rua. Falou que a promotoria da justiça trabalha em várias frentes, e um
deles é o Ciamp Rua PR. Informa que existem vários CAOPs não só da PSR, como outras afins. Levantam ações na
defesa dos direitos humanos em todas as promotorias. Auxiliam os Promotores da Justiça em todo o Paraná, nas
igualdades sociais, e étnicos/raciais, nas atividades diversas direcionadas aos Direitos Humanos; fomentam criações
de diversos conselhos de políticas voltadas aos mais vulneráveis, nas áreas técnicas e jurídicas; fiscalizam a
aplicação das leis e também o desempenho; fiscalizam e acompanham os projetos de leis que serão ou estão sendo
elaboradas. Veem os objetivos dos Centros de Apoio, avaliam e acompanham com outros centros de apoio do Estado
do Paraná; trabalham a efetivação de outros direitos com centros de informações, coletas de demandas dos CAOPs,
considerando os termos do Decreto 2.405 de 15 de setembro de 2015, em todas as esferas no Paraná em defesa da
PSR. Os centros de apoio não têm as atribuições dos centros de justiça, não realizam a execução, que às executam
são os Promotores da Justiça; Os CAOPs incentivam os desenvolvimentos das políticas públicas, fiscalizam a
aplicação das leis que envolvem a temática; monitoram e recepcionam denúncias de toda e qualquer violência contra
a PSR. está disponibilizando o link do CAOP Estado do Paraná-https/mppr.les/modules/conteudo/php?conteudo
7915, fica à disposição e está aberta à qualquer dúvida . Sra Dulce agradece as orientações e a disponibilidade do
M.P. que em todos os momentos em que foi necessário estavam totalmente presentes. Comentou que o que eles
falam, fazem, fortalecendo as políticas públicas. 5.2- OAB Seção Paraná - Sra. Julia Bezerril representante do DH
da OAB, relata que atuam em todo o Estado do Paraná, e em todo o Brasil. Nessa comissão do Paraná estão em 60
membros. Sra. Julia e Sra.Giovana, que representam a Comissão de Direitos Humanos da OAB neste Comitê,
recepcionam as denúncias que chegam à Comissão e às encaminham juntamente, ao Dr. Carlos, que é o presidente da
Comissão; dentro das paridades, tomam medidas cabíveis e baseados nas denúncias dos Direitos humanos. No
CIAMPRua/PR, o objetivo é trabalhar os ideais, construir juntos, em prol da PSR e ajudando a exercerem a sua
cidadania, deixará o email e telefone para qualquer questionamento: comissões@oabpr.org.br e também
juliabezerril@gmail.com. 5.3- MNPR PR – Sr. Carlos Umberto informa que o Movimento Nacional da População
em Situação de Rua nasceu dentro do Ministério Público. O movimento trabalha para dar voz à PSR. Trabalham com
voluntários e apoiadores. Relata que o papel do MNPR é cobrar de todos os municípios do Estado do Paraná, as
providências que devem ser tomadas em prol da PSR. Que todas as conquistas que conseguiram, foi graças ao
envolvimento dos Centros de Apoio do MP, instituições como o Mãos Invisíveis. Conta que atualmente estão
enfrentando muitas dificuldades devido á pandemia, estão tendo que se restringir; que eles abriram uma cozinha
comunitária na Central dos Correios na rua Engenheiro Rebouças, que sobrevivem de doações, onde fazem as
marmitas e distribuem para a PSR; que tem cozinhas comunitárias do município, mas são afastadas do centro de
Curitiba. Atendem várias pessoas, LGBTs, Indígenas, Idosos, de todas as classes, que se encontram em
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vulnerabilidade; comenta que o MNPR é uma grande conquista, que tentam fazer chegar comida para todas as
pessoas. Cita que essa política é “igual a feijão, se não houver pressão, não fica bom”. Diz que agora mais do que
nunca, estão precisando muito acessar as políticas públicas, necessitam que a política para a PSR funcione de forma
adequada, para o bem dos mais vulneráveis. Sra. Dulce agradece ao Sr. Carlos, pela explanação e comenta que o
MNPR luta direto e incansavelmente pelos direitos do POP RUA. Pergunta quantas marmitas eles entregam por dia?
Sr. Carlos respondeu média de 270 à 350 marmitas todos os dias, distribuídas nas Praças Rui Barbosa, Tiradentes, e
Viaduto do Rebouças. Dulce abre para perguntas aos três palestrantes. Sem perguntas, segue com a pauta. Sra. Dulce
informa que a Sra. Patrícia e Sra. Lorraine, ambas da DAS/SEJUF, não puderam participar por duplicidade de
agendas; a Sra. Eliane da SEED está de férias e sua suplente não participou. Completando a terceira fase das ações
realizadas pelos representantes do CIAMP RUA PR. Sra. Dulce pergunta se na próxima reunião as outras entidades
poderão se apresentar; ficou acordado que as próximas entidades serão: Vila Vicentina de Ponta Grossa, CRP e
Associação o Bom samaritano de Cornélio Procópio. Sra. Dulce agradece e passamos para o próximo item. 6Inclusão de Pauta OAB: Proposição do Município de Curitiba Projeto de Lei: questão trazida pela OAB e pastoral
do Povo de Rua. Sra. Julia Bezerril coloca a pauta em debate; sobre uma proposta do Prefeito de Curitiba, Sr. Rafael
Greca que está gerando muitos questionamentos. O vereador Sr. Marcio de Barros, Vereador do Município de
Curitiba, que representa os direitos humanos na câmara dos vereadores de Curitiba, procurou a OAB, informando
que estará organizando Audiência Pública na Câmara de Vereadores sobre o assunto e solicitou para quem tivesse
interesse de participar, poderia dar o nome. Foi feito votação de quem poderia representar o Ciamp Governamental,
decidido que seria a Amelinha/Dulce - pela SEJUF/DEDIF. Pela área da sociedade civil, irá sra. Julia / João Vitor –
do CRP; Julia da OAB irá encaminhar os nomes dos citados, os quais receberão confirmação por email, será dia
22/04/2021 às 14 h, onde será discutido a PL do Prefeito Rafael Greca, sobre modelo das diretrizes e cadastro de
distribuição de marmitas para a PSR. Vereadores adiaram a sessão de votação, e logo em seguida propuseram
audiência pública, como canal de diálogo. Estava tudo sendo feito sem a participação dos interessados, com projeto
de lei, com questões de multas, dentro dessa PL tem muitas coisas para escutar e saber sobre as propostas para ser
discutido melhor. Aprovada a proposta da OAB. 7. Plano de trabalho do Ciamp Rua 2021 – Sra. Dulce expõe que
enviou cópia do mesmo, com as sugestões que recebeu. Entretanto, como o CRP, enviou suas sugestões no dia 12/04
às 18h18, conforme comprova o relógio automático do Servidor, por isso não houve tempo hábil para realizar a
inclusão das mesmas. Lembra que esse plano está sendo construído em cima do plano de 2020, pois vários pontos
não puderam ser concretizados, devido á pandemia COVID 19. Agradeceu as sugestões enviadas. Foi lendo as
sugestões de todos que enviaram. Relacionou o passo a passo do plano, informando que quem quisesse poderia se
manifestar naquele momento, pois as ações do Plano deverão ser escolhidas pelo comitê nesta reunião, se for
possível. Sobre a ação com os Acolhimentos, os mesmos já estão inseridos nas normatizações do SUAS e por ele
padronizado. O que o Comitê pode fazer, seria talvez, uma nota técnica, e também, acolher receber denúncias sobre
acolhimento onde à violência contra a PSR. Relata as sugestões apresentadas: 1.1.3- manter anualmente, 1.14 e 1.15
deixar para 2022. Sra Dulce pede a opinião do comitê para saber em quais pontos querem mudar ou manter. Está no
gráfico enviado a todos. Acompanhando o gráfico, foi lendo as sugestões da DAS/ SEJUF, foram feitas algumas
sugestões: juntar o 1.11 com 1.12, e o 1.14, 1.15, 1.16 permanecer, podem ser vistos no gráfico. Eixo 3, Sra. Julia
Ferreira - CRP solicita que seja colocada sua opinião na forma literal, então segue a cópia do que nos foi enviado e
recebido sobre o eixo 3, item 1, no dia 12/04, às 18h18’, “3.1: ok, e volto a dizer que penso que devemos propormos
uma ação, mesmo que virtual, para do 19 de agosto” e acrescentou por email no dia 07/05 às 19h16’ para correção
desta Memória, “Gostaria que constasse em ata a minha solicitação, referente aos itens 1.1.6. e 3.1. daquela versão
do plano de trabalho, sobre a sugestão de ação virtual em alusão ao dia 19 de agosto, e que isso fosse incorporado em
caráter definitivo”. (A Sra. Julia Ferreira diz que foi erro do Servidor da SEJUF, que demorou para recepcionar o
email que ela enviou às 15h48’, e solicita que fique registrada na memória. Então fica registrada a situação como
pedido, mas infelizmente não sabemos a causa da demora da entrega do email). Quanto a esta mesma questão, outros
membros solicitaram que esta ação fosse deixada para 2022, por causa da epidemia em saúde pública Covid19.
Seguindo o relato da reunião, do eixo 3, será feito uma nota técnica sobre moradia primeiro e moradia/habitação,
para fortalecer as possibilidades de moradia e habitação da PSR, e enviar para os municípios. Eixo 4- Plano estadual,
manter todos com a colaboração dos Escritórios Regionais. Final da apresentação. Sra Dulce fala que as estratégias
sugeridas devem ser executadas, mas necessita da colaboração de todos do comitê. Entretanto precisa saber quais
ações irão manter? Keity fala que não teremos pernas nem folêgo para cumprir tudo. E sugere que quanto a
alimentação poderia ter um plano com a SEAB. Dulce informa que o DEDIF e a SEAB, realizaram reunião sobre o
Plano Estadual Nutricional 2021-2023, com os responsáveis de cada segmento do DEDIF, ficando acertado com a
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SEAB, a inclusão de ação conjunta, para atender 10.000 pessoas em vulnerabilidades, em três anos, que são
atendidas em Instituições credenciadas pelos Conselhos de Assistência Social. Sobre as ações do Plano de Trabalho,
ficou acertado que só executaremos por enquanto o que está sugerido para 2021, e a Sra. Dulce pergunta se o que
está sugerido para 2022 será postergada? Sr. Carlos afirma que se posterga para 2022, e deixar em stand buy. Sra.
Julia Ferreira opina que o que não se conseguir realizar 2021, se passa para 2022, devido as atuais circunstâncias da
epidemia podem ser transferidas para 2022. Então será tirado do relatório tudo o que foi sugerido para 2022, todos
concordaram. Foi colocado para aprovação, se o Plano de Trabalho seria anual ou bianual: Foi aprovado Plano de
Trabalho Anual. Em seguida foi colocado em votação as ações sugeridas: todas aquelas que foram sugeridas deixar
para 2022, foram tiradas de 2021 – foi aprovado desta forma o Plano de Trabalho de 2021 do CIAMPrua/PR, com 8
(oito) votos: de Amélia, Nazaré, Franciele, Carlos, Rosane, Julia Bezzerril, Ten. Azolini, e Julia Ferreira. 8. Criação
da Política Estadual da População em Situação de Rua: Sra Dulce falou sobre a PL de iniciativa do legislativo,
que propõe a criação da Política Estadual para a POPRUA, está parada na CCJ da ALEP, que além de estar parada
não foi adicionado nada que foi orientado pela SEJUF/DEDIF. Sendo que o Protocolo onde estava anotado a
orientação da SEJUF/DEDIF, já foi arquivado na Casa Civil. O projeto está assembleia não está indo para frente, o
Executivo pode entrar com projeto sobre a mesma questão e pode andar mais rápido. Dulce pergunta se o Comitê
quer que o Executivo do Estado dê entrada à proposta de Projeto de Lei para criação da Política Estadual para a
População em Situação de Rua? O Comitê aprovou que seja dado entrada à PL por iniciativa do Executivo. 9.
Proposição 005/2021-CIAMPRua/PR e Minuta de mudanças ao Decreto 2.405/2015: o Comitê propõe mudanças
e adequações ao Decreto 2.405 de 13 de setembro de 2015, com a atualização do nome da SEJUF, Inclusão do órgão
estadual responsável pela moradia/habitação, para ser membro governamental votante; com isso aumenta também
uma vaga para a sociedade civil. Subindo para doze vagas no total, entre os governamentais e sociedade civil.
Inserindo o Movimento Nacional da População em Situação de Rua - MNPR, como membro votante e ocupando
vaga permanente. Proposição 005/2021-CIAMPRua/PR e Minuta de mudança do decreto 2.405/2015 - Aprovados
por maioria. 10. Informes da Gestão – 10.1 Foi enviado ofício para COHAPAR, pedindo levantamento dos
cadastrados da PSR, mas ainda não obtivemos resposta. Sra. Taísa sugere também enviar ofício igual ao que foi
enviado para a COHAPAR, para todas as COHABs existentes no Paraná. Aprovada Enviar ofício para as COHABs
também, por 7 votos, de Ten. Azolini, Carlos, Franciele, Julia Bezerril, Julia Mezaroba, Nazaré e Amélia. Depois de
aprovado, a Sra. Dulce pergunta para Sra. Denise, da COHAPAR se é possível fornecer a lista de contatos das
COHABs do Paraná? Denise responde que irá ver se consegue. Sra Keity do CAOP irá ver com o CAOP habitação,
se consegue a lista dos contatos das COHAbs. 10.2 Também foi enviado ofício à SESA, solicitando informações
sobre PSR infectados com COVID. O mesmo está em tramitação. 10.3 Protocolo sobre vacinação prioritária à
PSR – SESA: solicitando vacinas prioritárias para a PSR o secretário da SESA respondeu que a PSR está nas
prioridades das vacinas. Sra. Rosane da SESA comentou que não tem data certa para isso; as vacinas já vêm com
pauta de distribuição, o Ministério da Saúde determina para qual público será destinado. Sra. Julia Ferreira comenta
que o estado do RN já vacinou todos os PSR. Sra. Rosane argumenta que já vem direcionado, que aqui no Estado do
Paraná não conseguem saber para quais públicos serão distribuídos, e que talvez isso pode estar acontecendo em
outros Estados. Sra Julia Ferreira comenta que está acontecendo em outros estados e outros municípios, e solicita
para averiguar se alguém da PSR já foi imunizado no Paraná. Sra. Rosane comenta que talvez por idade, Sra. Julia
Ferreira pergunta como está sendo a vacinação com os grupos prioritários, pois no plano Nacional não está
especificado a PSR, e pergunta se no Paraná tem essa especificação? Sra Rosane fala que tem uma pauta a ser
seguida e que irá disponibilizar o plano Estadual. Em envio de email no dia 07/04 às 19h16’, a representante do CRP,
Sra. Julia Ferreira, solicita que seja inserida, para correção desta Memória, “que constasse a sugestão da Sra. Rosane
sobre a possibilidade de envio de ofício à SESA, solicitando dados sobre a vacinação de pessoas em situação de rua
pela faixa etária. Também peço que acrescentem que eu afirmei pensar ser o caso do envio desse ofício, para que
saibamos realmente se há alguém em situação de rua, no estado, que já foi vacinado”. Sra. Amélia falou que que o
Secretário Ney Leprevost / SEJUF enviou ofício à SESA para priorizar a PSR e as pessoas com necessidades
especiais, contou que seu sobrinho com Síndrome de Down está com Covid, pois tem dificuldades para usar a
máscara, e a Sra. Dulce também comentou que o filho de uma amiga, de 17 anos, autista, faleceu de covid na semana
passada, por causa da grande dificuldade de entendimento pelo autismo. E também falou que está em contato com
pessoas do Estado que trabalham com PSR e que está muito difícil. A sra Franciele da Vila Vicentina de Ponta
grossa, informou que estão recebendo muitos PSR infectados, e que é muito trabalhoso pois têm que mantê-los em
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isolamento; que seguem os protocolos da saúde, e que o município também está enviando muitas PSR para conter
também a contaminação desses grupos. Sra Rosane da SESA fica à disposição e comenta que o momento atual está
sendo muito difícil para todos. Todos os membros do CIAMP reconhecem e agradecem os esforços da SESA. 10.4
Ofício 105/2021 do NUCIDH/DPPR: Sra Dulce comentou que não compareceu ninguém da Def. Pública para a
reunião para comentar sobre os documentos enviados. Pergunta se alguém quer realizar algum procedimento sobre o
solicitado pela Defensoria Pública? Não houve sugestão de encaminhamento. 10.5 Nomeação dos Representantes
da SESP: Sra. Dulce informa que protocolo solicitando a nomeação dos membros da SESP, ainda está na casa civil,
onde haverá substituição ao Cel. Micrute. Houve Justificativa de ausência da Sra. Eliane da SEED que está de férias
e sua suplente não compareceu; Sra. Patricia DAS e da Suplente da DAS, ambas justificando conflito de agendas. 11Informes da Sociedade Civil -Sem informes. 12. Encerramento: todos os membros agradecem a presença de todos e
se colocam à disposição e desejam bençãos e saúde uns aos outros. Sra. Dulce agradece a presença de todos, bem
como, todas as contribuições de cada membro junto às pautas, realçando como é importante a participação de todos
os membros, para a construção da política pública em benefício à POPRUA. Sem mais nada a relatar, eu Amélia
Allessi, transcrevo e encerro essa Memória. Sendo a mesma revisada por Dulce Darolt. Memória Aprovada na
Reunião Ordinária do Comitê, de 11 de maio de 2021. Encaminhada para ser publicada no Portal do CIAMPRua/PR.
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