
                 

MEMÓRIA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA EMERGENCIAL DE JULHO 
DO CIAMPR/PR – 28/07/2021

No vigésimo oitavo dia do mês de julho de 2021, às 16h, deu-se início à reunião extraordinária
emergencial 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: Angela Mendonça – SEJUF/DEDIF; Dulce Maria Darolt – SEJUF/DEDIF/CPPOPRUA;
Rosane Souza Freitas – SESA/DAV; Eliana de Fátima e Silva Vieira – SEED/DEDIDH; Amélia
Cabral Alesssi – SEJUF/DEDIF; Nazaré de Campos Sthiaenco – Ação Social Diocesana O Bom
Samaritano Cornélio Procópio; Tamires Roza – SEJUF/DAS; Jane Vasques – SEJUF/Secretaria
Executiva;  Leonildo  José  Monteiro  –  MNPR-PR;  Capitão  Marcos  Vidal  da  Silva  Jr.  -
Coordenadoria  Estadual  da Defesa Civil  –  Defesa Civil,  representando o Coronel  Fernando;
Taísa  da Motta  Oliveira  –  Núcleo de Direitos  Humanos  da  Defensoria  Pública  PR;  Júlia  S.
Bezerril  Miranda  –  OAB/PR;  Giovana  Kucaniz  –  MPPR/CAOPJDH;  Rejane  Ghilardi  –
SEJUF/Paraná  Cidadão;  Tamires  Roza  de  Jesus  Costa  –  SEJUF/DAS;  Larissa  Marsolik  –
SEJUF/DAS; Tenente Azolini – SESP; Naira Regina Meira de Vasconcellos – MPPR/CAOPJDH;
e Eloise Zanon Garcia – SEJUF/DEDIF. 1. Abertura: Sra. Dulce Maria Darolt dá as boas vindas
e disponibiliza espaço para todos os participantes se apresentarem. 2. Início da reunião: a Sra.
Dulce Maria Darolt relata a ação realizada pela SEJUF com a parceria da SEAB e o CEASA,
com doação, no dia de hoje, 28/07/2021, de quase 5 mil kg de alimentos, divididos entre as 13
instituições  cadastradas no  dia  de  ontem,  27/07/2021,  a  saber:  Solidária  Festinhas,  Aliança
Nacional LGBTI Litoral/PR, Grupo Esperança, Ação Cidadania, Luz e Vida CIC/Norte, Itinerante
Resistência,  Grupo  Liberdade,  Projeto  Mãe  Teonilha,  Projeto  Solidário  Anjos  Noturnos,
Instituição AMAI, Doar é Receber, e a Cozinha do MPPR. Cada uma recebeu aproximadamente
400 kg de alimentos para serem destinados à população em situação de rua de Curitiba nos 3
próximos dias. Continuando, a Sra. Dulce Maria Darolt informa sobre vídeo informativo sobre
hipotermia  (identificação  e  medidas  urgentes  de  atenção  e  cuidados),  solicitação  feita  pela
SEJUF, vídeo gravado e compilado pela equipe da assessoria de comunicação da SEJUF, com a
preciosa  parceria  na  SESA,  que  disponibilizou  a  especialista  na  área  de  emergência,  que
brilhantemente,  fez  a  explanação  sobre  os  cuidados  com  a  hipotermia.  O  vídeo  será
compartilhado com a sociedade civil, voluntários, e demais interessados ainda na data de hoje,
28/07/2021. A Sra. Angela Mendonça agradece o apoio da equipe da SESA e da SEAB para as
duas ações relatadas pela Sra. Dulce Maria Darolt. Destaca a importância do trabalho em rede,
com todos somando esforços em suas respectivas especialidades em torno de um objetivo em
comum. Em seguida, a Sra. Dulce Maria Darolt passa a palavra para Sra. Jane Vasques, que
informa que, à pedido do Ministério Público, para o acolhimento à população em situação de rua
estarão disponíveis 2 vans, cada uma com 15 lugares (sem considerar o distanciamento social
necessário), e questiona como se dará o acolhimento, especificamente o destino dos acolhidos.
A Sra. Angela Mendonça esclarece que, por solicitação do Ministério Público, o acolhimento se
dará com motorista da SEJUF e uma pessoa de apoio da SEJUF, além de pessoa de referência
do MNPR-PR, para realizar o processo de abordagem. A busca ativa será realizada das 19h30
às 24h, dias 28, 29 e 30 de julho. Em seguida, Sra. Angela Mendonça passa a palavra para a
Sra. Larissa Marsolik, que se apresenta e destaca a importância da pauta da presente reunião
para  a  Assistência  Social.  Informa  que  desde  sábado  (24/07/2021)  vem  sendo  trabalhada
questão orientativa aos Secretários Municipais da Assistência Social sobre as situações de frio.
Observa que já é a 3a Nota Técnica sobre o tema no ano de 2021, sendo que nesta última o
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grande e importante avanço é a mobilização e a incidência política por parte do Governador do
Estado e do Secretário da SEJUF, Sr. Ney Leprevost, na abordagem direta a vários prefeitos e
presidentes de associações dos municípios, a fim de que se possa receber e fazer cumprir as
diretrizes que o Estado dá aos municípios no atendimento à população em situação de rua.
Agradece a participação e o trabalho conjunto com a Defesa Civil, representada na ocasião pelo
Capitão Marcos Vidal da Silva Jr., que colaborou na escrita da referida Nota Técnica Conjunta
com o objetivo de orientar os Secretários Municipais de Assistência Social, apresentando toda a
base legal da política nacional de atendimento à pessoa em situação de rua, além de propor e
orientar  a  articulação  de  ações  com  a  Defesa  Civil,  para  orientar  sobre  as  previsões
meteorológicas; com setores da Segurança Pública, para identificação de indivíduos e famílias;
com a área da Saúde; ampliação da busca ativa no serviço de abordagem social, com o objetivo
da oferta do acolhimento institucional; de benefícios eventuais; de programas de transferência
de renda por meio de inclusão na rede socioassistencial. Apresenta mais alguns objetivos da NT:
pensar  em  estratégias  de  acolhida  à  população  em  situação  de  rua,  oferta  de  benefícios
eventuais, mas também o estimular e fortalecer na rede socioassistencial  o atendimento e o
cuidado em prol da população em situação de rua, assim como apoiar e facilitar as ações das
organizações da sociedade civil, empresas e pessoas físicas no auxílio a essa população; evitar
que  a  situação  do  frio  e  da  pandemia  seja  utilizada para  promover  ações  higienistas  e  de
recolhimento  compulsório;  respeitar  a  autonomia  e  a  adesão voluntária  ao  atendimento  e  a
inclusão  em serviços  de  acolhimento,  considerando  a  singularidade  das  pessoas;  apoiar  e
ampliar a oferta de alimentação gratuita em diferentes espaços das cidades,  respeitando os
cuidados no manuseio dos alimentos e as regras de distanciamento social;  e oferecer água
potável  em  locais  de  maior  concentração  dessa  população,  como  parte  da  política  de
abastecimento. Segue dizendo já haver resultados favoráveis, conforme relato dos municípios
de  Guaratuba,  Matinhos,  Laranjeiras  do  Sul,  Ponta  Grossa,  Maringá  e  Londrina,  com  a
ampliação do olhar para a população em situação de rua de maior risco no período do frio e
ampliação de locais de atendimento e de ofertas emergenciais de vagas. Sobre a Nota Técnica,
termina  dizendo  que  o  DAS  já  está  recebendo  feedback  dos  Escritórios  Regionais  sobre
eventuais dúvidas no que tange a recomendação e orientação sobre a utilização de recursos
estaduais e federais que alguns municípios têm em conta. Em seguida, a Sra. Giovana Kucaniz
informa que entrou em contato com o Sr. Leonildo José Monteiro, do Movimento Nacional da
População  de  Rua  –  MNPR-PR,  indispensável  na  pauta  da  presente  reunião  extraordinária
emergencial. A Sra. Rejane Ghilardi questiona o local onde as pessoas em situação de rua serão
acolhidas  e  os  nomes dos  responsáveis  que  estarão  nas  2  vans.  A Sra.  Giovana  Kucaniz
responde  que,  segundo  o  Sr.  Leonildo  José  Monteiro,  há  indisponibilidade  de  espaço  e
questiona  sobre  o  espaço  físico  que  será  disponibilizado.  Sobre  a  questão,  a  Sra  Angela
Mendonça informa que a Fundação De Ação Social de Curitiba – FAS disponibilizou 2 espaços
para acomodação das pessoas na própria sede da Fundação. Em continuidade, a Sra. Larissa
Marsolik esclarece que ficará a cargo do MNPR-PR entrar em contato com a FAS para saber se
os  kits  solicitados  à  Defesa  Civil  Municipal  (colchões  e  kit  enxoval)  estarão  lá  disponíveis.
Segundo a servidora, em conversa com o Presidente da FAS, Sr. Fabiano Vilarruel, ventilou-se a
possibilidade de abertura de novos espaços para abordagem, como no Restaurante Popular,
além das tendas nas praças Tiradentes e Rui Barbosa. Neste momento, o Sr. Leonildo José
Monteiro entra na reunião, com tempo curto em razão dos preparativos para a ação que ocorrerá
à noite, e informa que foi disponibilizada mais uma van para a busca ativa e um local – Mesa
Solidária, na Tiradentes, mas que a busca por novos espaços, como igrejas, continua. Diz que
no depósito da FAS não havia muitos agasalhos, e sobre esse ponto pede a ajuda das Sras.
Angela Mendonça e Larissa Marsolik. Informa que a referência do MNPR-PR será o Sr. Marcel,
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que posteriormente entrará em contato com a Sra. Jane, e convida os participantes para a busca
ativa. A Sra. Angela Mendonça informa que poderá ser disponibilizada 4 caixas de sopa, que
serão  levadas  pela  Sra.  Rejane  Ghilardi,  prontamente  aceitas  pelo  Sr.  Leonildo  Monteiro,
agradece a todos pela ajuda e contribuição e pede licença para se ausentar e poder continuar os
trabalhos. A Sra. Angela Mendonça destaca o trabalho em rede, com fortalecimento do trabalho
da sociedade civil  e  do  poder  público  de forma perene.  Agradece as  presenças de Larissa
Marsolik, Rejane Ghilardi e da equipe do DEDIF. A palavra em seguida é passada para a Sra.
Rosane Souza Freitas, da SESA, que destaca a urgência do momento para a população em
situação de rua, com a necessidade do olhar atento sobre esse público. Diz que tem havido
contato constante para que as Regionais de Saúde emitam alertas aos municípios frente a
urgência da questão meteorológica. Diz que os consultórios de rua, presentes em 4 municípios,
além das equipes de atenção primária e o SAMU estão em alerta para dar suporte quando
necessário. Frisa a importância da articulação e da ação conjunta, e coloca a SESA mais uma
vez à disposição. A Sra. Dulce Maria Darolt agradece e passa a palavra para o Tenente Azolini,
que salienta que em todo o Estado tem efetivo da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros para
apoiar no que for necessário. Diz que a SESP está à disposição para atuar em rede e superar o
momento  difícil  e  complicado  que  o  Paraná  vem passando,  no  que  se  refere  às  questões
meteorológicas. A Sra. Dulce Maria Darolt destaca a importância das viaturas da PM estarem em
alerta, em adição a todas as medidas de prevenção que vêm sendo adotadas, e passa a palavra
para a Sra. Giovana Kucaniz, que disponibiliza seu contato, informa que o MP enviou à SEJUF o
Ofício solicitado, referente à organização administrativa e jurídica para o uso das vans, e se
coloca à disposição. Em seguida, a Sra. Nazaré de Campos Sthiaenco pede e palavra e se diz
feliz por fazer parte do CIAMPRua e toda a organização. Diz que enquanto sociedade civil se
sente às vezes impotente diante de determinadas situações, mas que a articulação do Estado
com Cornélio Procópio e seus respectivos órgãos mudou essa perspectiva, e agradece por isso.
A fala  é  passada  para  o  Capitão  Marcos Vidal  da  Silva  Jr.,  da  Defesa Civil,  que de início
agradece os técnicos do DAS. Esclarece que uma das preocupações da Defesa Civil  era a
temperatura negativa que estava sendo noticiada,  de -20º,  para a qual  o órgão não estaria
preparado,  assim  como  não  estariam  os  paranaenses  dentro  de  suas  casas.  Em  seguida,
compartilha ferramenta disponível no site do SIMEPAR, que mostra modelos de precipitação,
vento e temperatura. Na parte de temperatura, ele dá o exemplo, mostra-se a evolução ao longo
dos dias, evidenciando as regiões que serão mais afetadas. O modelo confirma que o Paraná
terá temperaturas baixas, mas dentro do padrão de inverno da região sul, diferentemente dos
-20º  que  estava  sendo  noticiado.  A  Defesa  Civil  teve  a  preocupação  de  repassar  essas
informações, a fim de tirar um pouco do pânico da população sobre essa questão, mas também
para conscientizar que ainda assim é um frio bastante forte e que demanda cuidados e ações –
uma delas é a NT Conjunta,  já  explanada pela Sra.  Larissa Marsolik;  outra é a Campanha
Aquece Paraná, com a Superintendência Geral de Ação Solidária, cujo objetivo é a doação e a
distribuição de itens  de inverno a  vários  municípios.  Sem dúvidas dos participantes,  a  Sra.
Angela Mendonça agradece a disponibilidade da Defesa Civil, demonstrando a importância do
trabalho em rede. Capitão Marcos Vidal da Silva Jr. agradece e se coloca à disposição. Como
encaminhamento, foi citado pela Sra. Angela Mendonça que as Sras. Jane e Rejane se articulem
com o Sr. Marcel quanto à questão da entrega das sopas e funcionamento das vans para apoiar
o MNPR-PR na busca ativa de logo mais. 3. Encerramento: A Sra. Dulce Maria Darolt agradece
a todos os envolvidos, que segundo ela não têm medido esforços para a realização da ação,
cuidando  para  que  todos  sejam acolhidos;  da  mesma  forma  agradece  as  organizações  da
sociedade civil  e municípios, que também têm se esforçado. Agradece ainda a presença de
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todos e o cuidado para preservar a vida da população em situação de rua e dos vulneráveis.
Sem mais saudações dos demais participantes, a reunião é encerrada às 17h12. Ata redigida
por Eloise Zanon Garcia. Memória aprovada na reunião ordinária do Comitê, no dia 10 de agosto
de 2021.
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