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21. COHAPAR – Companhia de Habitação do Paraná;
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27. PE/PSR – Plano Estadual da População em Situação de Rua;

COMITÊ INTERSETORIAL DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DA
POLÍTICA DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA DO ESTADO DO PARANÁ.

INTRODUÇÃO

O Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da Política da População
em Situação de Rua – CIAMP Rua, foi criado pelo Decreto Estadual nº 2.405 de 15 de
setembro de 2015, no âmbito da Secretaria de Estado da Justiça, Trabalho e Direitos
Humanos – SEJU, seguindo as diretrizes do Decreto Nacional nº 7.053 de 23 de
dezembro de 2009, que instituiu a Política Nacional da População em Situação de Rua.
O CIAMP Rua/PR é uma instância de gestão intersetorial de caráter consultivo,
propositivo e de acompanhamento e monitoramento da Política Estadual para a
População em Situação de Rua. Tem por finalidade possibilitar e auxiliar a
implementação e monitoramento das Políticas Públicas voltadas a este segmento em
todas as esferas da Administração Pública no Estado do Paraná, a fim de garantir a
promoção e proteção dos direitos humanos e exercer a orientação normativa e
consultiva sobre os direitos fundamentais das pessoas em situação de rua no Estado do
Paraná.
Em data de 14 de fevereiro de 2017, foi dada posse aos membros do CIAMP Rua, em
solenidade específica, pelo Secretário de Justiça, Trabalho e Direitos Humanos, Artagão
Junior.
GESTÃO 2017 - 2018
Na gestão do biênio 2017 – 2018, fizeram parte do CIAMP Rua/PR com direito a voto,
os membros indicados que representam os órgãos governamentais:

Secretaria de Estado da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos – SEJU;

Secretaria de Estado da Educação – SEED;

Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social – SEDS;

Secretaria de Estado da Saúde – SESA.

Secretaria de Estado de Segurança Pública e Administração Penitenciária –
SESP;
Bem como, cinco entidades representantes da sociedade civil organizada:




Casa da Acolhida São José;
Fraternidade Aliança Toca de Assis – TOCA;
Instituto Nacional da População de Rua – INRUA;

COMITÊ INTERSETORIAL DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DA
POLÍTICA DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA DO ESTADO DO PARANÁ.



Movimento Nacional da População em Situação de Rua – MNPR;
Pastoral do Povo de Rua.

GESTÃO 2019 - 2020
Na gestão do período de 2019 – 2020, houve alterações na área governamental
decorrente da fusão das Secretarias SEJU e SEDS (justiça e assistência social),
ficando: Secretaria da Justiça, Família e Trabalho – SEJUF, possuindo duas vagas no
Comitê representando a assistência social e a justiça. Os demais órgãos
governamentais permaneceram inalterados. Na área da Sociedade civil, houve uma
alteração: saiu a Fraternidade Aliança Toca de Assis e entrou o Conselho Regional de
Psicologia – CRP. As demais instituições da sociedade civil permaneceram inalteradas.
Portanto na gestão do biênio 2019 – 2020, fizeram parte do CIAMP Rua/PR com direito
a voz e voto, os membros indicados que representam os órgãos governamentais:

Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho – SEJUF/DEDIF - Decreto
2753 - 19 de Setembro de 2019 ;

Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho – SEJUF/DAS - Decreto 2753
- 19 de Setembro de 2019 ;

Secretaria de Estado da Educação – SEED - Decreto 6503 - 22 de Março de
2017 ;

Secretaria de Estado da Saúde – SESA - Decreto 1760 - 25 de Junho de 2019 .

Secretaria de Estado de Segurança Pública – SESP - Decreto 1760 - 25 de Junho
de 2019 ;
Bem como, cinco entidades representantes da sociedade civil organizada, com direito a
voz e voto:
 Conselho Regional De Psicologia – CRP - Decreto 1845 - 3 de
Julho de 2019;
 Instituto Nacional Do Povo Da Rua – INRUA - Decreto 1845 - 3 de Julho
de 2019;
 Casa de Acolhida São José: Decreto 2226 - 31 de Julho de 2019;
 Movimento Nacional Da População em Situação de Rua – MNPR - Decreto 2390
- 14 de Agosto de 2019;
 Pastoral Do Povo Da Rua - Decreto 2390 - 14 de Agosto de 2019
O ano de 2020 foi diferente de toda e qualquer programação e o Plano de Trabalho
preparado para ser desenvolvido durante o ano teve que ser reformulado por conta das
circunstâncias especiais. Começou tranquilo, acontecendo as reuniões plenárias de
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fevereiro e início de março, da mesma forma que nos anos anteriores. Então, de
repente tivemos que parar tudo, pois aconteceu o lockdown devido à pandemia
provocada pelo COVID 19.
A partir do mês de maio nos reinventamos, tomando fôlego, recomeçamos através de
atendimentos e reuniões realizadas de forma on-line, para a proteção e a saúde de
todos. Mesmo porque a população em situação de rua estava vulnerabilizada em meio a
pandemia, e precisávamos garantir que não estivesse desassistida.
Ademais, no segundo semestre de 2020, prestes a finalizar a gestão de 2019/2020,
mesmo em meio à pandemia pelo COVID 19, tivemos que realizar a eleição do CIAMP
Rua/PR para a gestão de 2021/2022, inclusive interiorizando o Comitê, disponibilizando
duas vagas para o interior do Paraná, prevendo no Edital de Convocação da eleição,
que estes participariam das reuniões do CIAMPRua/PR, sempre no formato on-line, não
precisando deslocar-se de seus municípios.
GESTÃO 2021 - 2022
Na Gestão 2021/2022 do CIAMPRua/PR, ainda permanecendo a pandemia de saúde
pelo covid – 19, continuamos com as reuniões no formato on-line durante todo o ano de
2021, mas sem interrupção de nenhuma das atividades previstas nos Planos de
Trabalho.
Portanto na gestão do biênio 2021 – 2022, fazem parte do CIAMP Rua/PR com direito a
voto, os membros indicados que representam os órgãos governamentais:

Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho – SEJUF/DEDIF - Decreto
2753 - 19 de Setembro de 2019 e Decreto 5729 de 25 de setembro de 2020;

Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho – SEJUF/DAS - Decreto 2753
- 19 de Setembro de 2019 e Decreto 8726 – 16 de setembro de 2021;

Secretaria de Estado da Educação – SEED - Decreto 6208 – de 23 de novembro
de 2020 ;

Secretaria de Estado da Saúde – SESA - Decreto 6845, de 15 de fevereiro de 2021.

Secretaria de Estado de Segurança Pública – SESP - Decreto Decreto 7416 - 23
de abril de 2021
Bem como, cinco entidades representantes da sociedade civil organizada:
 Casa da Acolhida Vila Vicentina de Ponta Grossa - Decreto nº 6845, de 15 de
fevereiro de 2021;

COMITÊ INTERSETORIAL DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DA
POLÍTICA DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA DO ESTADO DO PARANÁ.


Conselho Regional De Psicologia – CRP - Decreto nº 6845, de 15 de fevereiro de
2021;
 Instituição Ação Social Diocesana Bom Samaritano Procopense – Decreto nº
6845 de 15 de fevereiro de 2021.
 Movimento Nacional da População em Situação de Rua – MNPR - Decreto 2390
- 14 de Agosto de 2019;
 Ordem dos Advogados do Brasil – OAB - Seção do Paraná - Decreto nº 6845 de
15 de fevereiro de 2021.

OBJETIVO DO RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO
Além das diversas atribuições do CIAMP Rua/PR previstas no seu Decreto de criação, é
responsabilidade

do

comitê

elaborar

e

apresentar

anualmente

o

Relatório

Circunstanciado à Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho – SEJUF, ao
departamento competente e à sociedade. O presente Relatório Circunstanciado vem
com a intenção de apresentar todas as atividades desenvolvidas pelo Comitê no
período de 2021.
DAS ÁREAS DE ATUAÇÃO E COMPROMISSOS GERAIS
O Termo de Adesão à Política Nacional para População em Situação de Rua, de
natureza intersetorial, celebrado entre a União e o Estado do Paraná, exige ação
conjunta das seguintes políticas públicas:











Assistência Social;
Cultura;
Desenvolvimento Urbano e Habitação;
Direitos Humanos;
Educação;
Esporte e Lazer.
Saúde;
Segurança Alimentar e Nutricional;
Segurança Pública e Justiça;
Trabalho e Emprego;

Constituem as prioridades e compromissos eleitos pelos partícipes celebrantes deste
Termo:
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Consolidação e implementação da Política Nacional para a População em
Situação de Rua;


Proteção e promoção dos direitos humanos das pessoas em Situação de Rua; e



Combate à violência.

SÍNTESE DOS PLANOS DE TRABALHO ANUAIS
PLANO DE TRABALHO 2017
Para o plano de trabalho do ano de 2017, os eixos escolhidos foram: Realizar o
levantamento de todas as políticas públicas em benefício da população em situação de
rua, que estão implantadas e em andamento no Estado do Paraná; Sugerir melhorias
nas políticas públicas para pessoas em situação de rua na área da Segurança Pública;
Trabalho e emprego; Habitação e Moradia; e também na Educação.
Destes eixos, foram trabalhados durante o ano as áreas de: Segurança Pública, do
Trabalho, Emprego, Habitação e Moradia. Dada a complexidade e amplitude das duas
áreas anteriores (Habitação e Moradia), os assuntos foram estendidos por várias
reuniões. Em razão disso, as discussões e encaminhamentos referentes à área da
Educação foram postergados para 2018, por decisão unânime do CIAMP Rua Estadual.

PLANO DE TRABALHO 2018
O Plano de Trabalho para 2018, foi idealizado e aprovado pelo Comitê Intersetorial de
Acompanhamento e Monitoramento da População em Situação de Rua – CIAMP Rua
PR, que atua com natureza intersetorial em ação conjunta das seguintes políticas
públicas: justiça, direitos humanos, cidadania, segurança pública, trabalho e emprego,
moradia e habitação, assistência social, educação e saúde.
Os eixos escolhidos foram: Divulgação e fortalecimento da Política para População em
Situação de rua; Acompanhamento das ações realizadas, voltadas para a população em
situação de rua no Estado do Paraná; Pauta Permanente: desenvolver estratégias de
enfrentamento à violência letal, bem como, institucional e difusa contra a população em
situação de rua; disseminar o direito à moradia como estratégia prioritária para a
superação da situação de rua.

COMITÊ INTERSETORIAL DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DA
POLÍTICA DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA DO ESTADO DO PARANÁ.
Foram realizadas no ano de 2018, 11 reuniões ordinárias do CIAMP Rua, com destaque
da reunião do mês de agosto, quando aconteceu a primeira Reunião Ordinária
Ampliada, com a presença do município de Curitiba e de diversos municípios da Região
Metropolitana, assim como, outros de maior porte populacional do interior do Estado, tal
como, Guarapuava, Londrina, Maringá, Umuarama e Foz do Iguaçu. O CIAMP Rua/PR
com todos os seus membros, realizou uma reunião diferenciada, dando oportunidade a
todos os municípios presentes a fazerem apresentação de seus equipamentos e
trabalhos, bem como, diálogo aberto para perguntas e respostas.
Além desta importante reunião, no ano de 2018 aconteceram avanços com a
interiorização das Políticas para as pessoas em situação de rua, por iniciativa do MNPR
e apoio da SEJU, com três Seminários de Políticas Públicas para este segmento da
população: em maio foi em Foz do Iguaçu, com a presença de representantes
governamentais da Tríplice Fronteira – Brasil, Paraguai, Argentina e municípios vizinhos
– palestrando Ministério Público de Direitos Humanos, Defensorias Públicas Estadual e
da União, Ministério de Direitos Humanos, Secretaria da Justiça, Trabalho e Direitos
Humanos, a Prefeitura de Foz do Iguaçu, bem como, Movimento Nacional da População
em Situação e Rua e Instituto Nacional da População em Situação de rua.
Em setembro aconteceu o Seminário em Cascavel com a presença de diversos
municípios, onde pela manhã foi Oficina com os profissionais de Cascavel que atuam
diretamente com a pop rua e a tarde foi aberto para a população em geral – palestrando
o Coordenador-Geral da Política Nacional da População em Situação de Rua, e a
Secretaria da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos do Estado do Paraná.
No mês de novembro aconteceu o último Seminário do ano em Londrina, no Ministério
Público da Justiça do Estado do Paraná – Comarca de Londrina, com a presença de
representantes de municípios vizinhos, onde o Ministério Público e os membros
governamentais do CIAMP Rua/PR estiveram palestrando – Secretaria da Justiça,
Trabalho e Direitos Humanos, Secretaria da Família e Desenvolvimento Social,
Secretaria da Saúde, Secretaria de Segurança e Administração Penitenciária, e
Companhia de Habitação do Paraná, bem como, representantes do Movimento
Nacional da População em Situação de Rua. Deste último Seminário, foi elaborada e
aprovada, uma Carta de Intenções que será entregue pelo MNPR ao Secretário da
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Justiça, Família e Trabalho, sobre as necessidades prioritárias nas políticas públicas
para as pessoas em situação de rua.

PLANO DE TRABALHO 2019
O Plano de trabalho de 2019 foi pensado coletivamente no cronograma de ações, sendo
que algumas propostas são repetidas por serem contínuas. Foi realizado na forma de
apresentação

em

metas,

atividades,

recursos

necessários

para

que

sejam

desenvolvidas ações, responsáveis e o prazo, para que cada segmento responsável
pela ação tenha tempo hábil para preparação de materiais necessários para a
realização.
Os eixos foram: Divulgação e fortalecimento da Política da População em Situação de
Rua; Acompanhamento das ações realizadas, voltadas para a população em situação
de rua; Pauta Permanente sobre Enfrentamento à Violência e Luta pela Moradia –
Habitação e outros.
As ações: Sensibilizar municípios para a criação do CIAMP Rua Municipal e fazer
Adesão à Política Nacional da População em Situação de Rua; Apresentar o CIAMP
Rua Pr dos Conselhos Estaduais; Elaborar a produção de materiais gráficos; Nota
Técnica sobre o tema população em situação de rua; GT Educação – com a troca de
gestores, a campanha não foi autorizada pela SEED; Dia de Luta da população em
situação de rua – 19/08; Campanha moradia para a população em situação de rua –
continua; Dados – Levantamentos: SEJUF/DAS > Censo Suas e CadÚnico; SESP
>Boletim de ocorrência; Participar de reuniões, seminários, eventos – divulgando a
política e o CIAMP RUA PR - contínuo; Videoconferência – com os CIAMPs já
existentes, parceria possível com SEJUF e SESA.
Foram realizados no ano de 2019: 11 reuniões ordinárias do CIAMP Rua, 1 reunião
extraordinária e uma reunião ampliada. Dentre os encaminhamentos realizados,
destacam-se: finalização do processo de eleição 2018 (período de vigência 2019/2020),
apresentação e aprovação do Plano de Trabalho do respectivo ano. O IBGE comunicou
a criação de dois novos Grupos de Trabalho para atualização do CENSO POP RUA
2020. Ressaltou-se a importância da elaboração (ainda em 2019) do Plano Estadual da
Política da População em situação de Rua para o período de 2019-2022. Houve diálogo
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com os técnicos da FAS sobre a busca de mecanismos para recolhimento e atualização
de dados nos Centros POP.
A Coordenação do CIAMP Estadual explanou ao Sr. Thiago Ferro – Presidente da FAS
– sobre o Projeto Moradia Primeiro (housing first) e enfatizou sobre levar o projeto ao
conhecimento do prefeito de Curitiba. Ocorreu uma reunião com a Coordenadora do
projeto Consultório na Rua que explicou sobre atendimento do às gestantes PSR.
Assim,

foi

criado

um

Grupo

de

Trabalho

para

criação

de

protocolos

de

encaminhamentos da Rede para a mãe gestante PSR.
Com relação às políticas de moradia, foi refeito contrato com a COHAB com
disponibilização de imóveis à FAS para reforma e posterior contemplação aos usuários.
Sobre o uso de recurso estadual pelos municípios, foi elaborada uma orientação técnica
com sugestões de investimento para atendimento das demandas municipais.
Contemplou-se o trabalho desenvolvido pelo projeto Hotel Morada Nova – Vida (projeto
da prefeitura de Curitiba com o Governo Federal) bem como o novo projeto: Morada
Nova II no qual está prevista atenção aos moradores para tratamento de recaídas. Foi
apresentado o relatório POP Rua CPSE que abordou sobre o panorama dos serviços
para a População em Situação de Rua e as dificuldades relatadas pelos municípios.
No eixo Moradia/Habitação para pessoas em situação de rua, o palestrante Tomás Melo
fez a apresentação do Projeto Moradia Primeiro, o qual tem a concepção de colocar a
pessoa em situação de rua numa moradia e então atendê-la de forma multiprofissional,
que é um diferencial aos projetos etapistas já existentes.
No mês de julho, ocorreu a Reunião Ampliada com os municípios, na qual Dr. Marco
Antônio da Rocha palestrou: “Pessoas em Situação de Rua – Desconstruindo a
Invisibilidade!”, na qual foi ressaltada a importância de quantificar e qualificar a
população em situação de rua. Para a Ação do Dia 19 de agosto – Dia Nacional da luta
contra a violência que sofre a população em situação de rua foi criado um flyer
especialmente para 2019. Durante a reunião ampliada os municípios presentes tiveram
a oportunidade de trazer seus dados de atendimentos às pessoas em situação de rua.
O Paraná concretizou a celebração da adesão à Política Nacional para a População em
Situação de Rua. O IBGE propôs-se a fazer em 2020 o censo da População em
Situação de Rua que estiverem em domicílios coletivos, domicílios sociais, Domicílios
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improvisados: embaixo de pontes e viadutos, somente em locais que possa haver
georreferenciamento.
O CIAMP Rua/Pr apresentou os CIAMPs municipais já existentes no Paraná, e reforçou
sobre difundir a política para as pessoas em situação de rua em todo o Estado, e
subsidiar tecnicamente os municípios para a criação dos CIAMPs Rua Municipais.
Houve a aprovação e apresentação da Carta de Preposições 2019, com seus 14 itens,
os quais versam sobre diretrizes a serem implementadas e fortalecidas pelos governos
do Estado e dos Municípios, para preservar os direitos fundamentais das pessoas em
situação de rua. Foi abordado também a Capacitação da Segurança Pública no para
melhor atendimento às pessoas em situação de risco.
Considerou-se que as secretarias e órgãos envolvidos com as políticas para as pessoas
em situação de rua deveriam mostrar um relatório anual das ações realizadas para fazer
um balanço. Foi enfatizando que Estado/CIAMP faz o Relatório Circunstanciado anual
de todas as ações realizadas, este é enviado aos municípios e publicado no site da
SEJUF onde todos podem ter acesso. Em agosto houve o encaminhamento do Ofício
referente às decisões da reunião extraordinária, sobre o Projeto Inverno 2019.
Em setembro foi aprovada a Criação do GT Temporário cujo objetivo é o de criar um
documento de Unificação de Procedimentos para Encaminhamentos de Acolhimento, de
um município para o outro. Sobre o inverno POPRUA, 9 municípios encaminharam as
devolutivas de relatório ao CIAMP Rua/Pr para análise. Os migrantes vindos da
Venezuela, têm autorização oficial para entrarem por Roraima, e para não ficarem em
situação de rua, foi informado para encaminhá-los ao CEIM – Centro Estadual de
Informações para Migrantes e Refugiados situado em Curitiba/PR.
No mês de outubro ocorreu a proposta sobre distribuição de absorventes higiênicos
para as mulheres em situação de rua. Sobre as dificuldades das pessoas em situação
de rua em conseguirem registrar o Boletim de Ocorrência (necessário para confecção
do RG), visto a falta de acesso a computadores, foi proposto que a demanda fosse
apresentada a SESP para que o morador de rua tenha acesso ao boletim de ocorrência
nas delegacias onde vão fazer o RG. Assim, foi encaminhado ofício à Secretaria da
Segurança Pública e Administração Penitenciária – SESP, com o relato da situação
exposta, solicitando providências.
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O CIAMP Rua/Pr fez o acompanhamento dos eventos em benefício de pessoas em
vulnerabilidade e risco. Sobre os canais de transparência, foram informados que todos
os documentos do Comitê estão sendo disponibilizados no site da Secretaria de Estado
da Justiça, Família e Trabalho, onde toda a população pode acessar. Ocorreu a
distribuição de materiais impressos – cartazes da Declaração Universal de Direitos
Humanos e Cartilhas com orientações para os técnicos para conseguirem as
documentações que pessoas em situação de rua necessitem. Enfatizou-se a
importância do Plano Estadual da Política da População de Rua do Paraná, pois tem-se
a legislação do decreto do CIAMP, mas não a política criada, diante disso, foi proposto a
elaboração do Plano estadual (previsto em decreto) pelo mínimo de quatro anos, bem
como a Construção da Política Estadual para a População em Situação de Rua.

PLANO DE TRABALHO 2020.
O Plano de Trabalho de 2020, proposto pelo Comitê Intersetorial de Acompanhamento e
Monitoramento da População em Situação de Rua – CIAMP Rua PR, que atua com
natureza intersetorial em ação conjunta das seguintes políticas públicas: justiça, direitos
humanos, cidadania, segurança pública, trabalho e emprego, moradia e habitação,
assistência social, educação e saúde, Ministério Público do Trabalho e de Direitos
Humanos, Defensoria Pública Estadual e da União, Ordem dos Advogados do Brasil,
Assembleia Legislativa. Dentre estas, constituem como compromisso geral do CIAMP
Rua PR: Consolidação e implementação das Políticas para a População em Situação de
Rua no Paraná; Proteção e promoção dos direitos humanos fundamentais das pessoas
em Situação de Rua; Combate à violência; Moradia e Habitação.
Conforme deliberações do Comitê CIAMP Rua PR, os eixos norteadores para o ano de
2020 foram: Divulgação e Fortalecimento da Política para a População em Situação de
Rua; Acompanhamento das ações realizadas, voltadas para a população em situação
de rua no Estado do Paraná; Pauta permanente sobre enfrentamento à violência e a
luta pela moradia, habitação e outros; Instituir o Plano Estadual para a População em
Situação de Rua.
Os objetivos das ações previstas: Fortalecer a Rede de Proteção para as pessoas em
situação de rua; Fortalecer a Política PSR e a atuação do CIAMP RUA PR com a
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instituição da Política Estadual PSR; Editar o Relatório Circunstanciado das ações PSR
de 2020; Realizar Reunião Ampliada no mês de agosto; Realizou 11 reuniões Ordinárias
em 2020; Desenvolver estratégias de enfrentamento à violência letal, bem como,
institucional e difusa contra a população em situação de rua; Finalizar a nota técnica
sobre a Pop Rua e o projeto moradia primeiro, para novas recomendações aos
municípios; Criar a Minuta do Plano Estadual PSR; Viabilizar estratégias para a criação
do Plano Estadual PSR.
Desta forma. foram realizados no ano de 2020, 11(onze) reuniões ordinárias, dentre as
principais ações realizadas no mês de janeiro, tivemos a elaboração do relatório
circunstanciado, organização do calendário de reuniões, análises de protocolos
pertinentes a política POP Rua, verificação da efetividade do Plano de 2019,
organização das Ações para o Plano Estadual, Realizado o Planejamento PSR 2020
para o DEDIF; Reescrita orientação técnica do Projeto de Lei nº254/2019 e elaborada a
Minuta do Plano de Trabalho 2020 do CIAMP Rua/PR.
No mês de fevereiro, o CIAMP Rua/PR iniciou o diálogo sobre a construção de um
projeto de lei com orçamento na área de habitação, na saúde, e na assistência,
verificando com o Conselho Estadual de Assistência Social – CEAS/PR sobre a
possibilidade de aumento dos valores. Houve a solicitação de capacitação para
conselheiros titulares e suplentes, deliberou-se pela criação de um Grupo de Trabalho
(GT) sobre o Censo da população em situação de rua e ocorreu a aprovação do
Relatório Circunstanciado referente ao ano de 2019, bem como sua publicação no site
da SEJUF.
Em março foi aprovada a análise do Plano de Trabalho de 2019, tal como a minuta do
Plano de Trabalho para o ano 2020. Destaca-se neste mês, o debate sobre a Legislação
sobre a Política para PSR no Estado do Paraná, pois já existe o decreto que cria o
Comitê o qual deve fiscalizar a política, contudo não tem a Lei que cria a política.
No mês de abril, foi explanado sobre o surgimento do GT composto pelo Departamento
de Direitos Humanos e Departamento de Justiça voltado à construção de diretrizes para
ações de proteção da PSR e outros grupos vulneráveis frente a Pandemia de COVID
19. O MNPR e INRUA destacaram as principais demandas e dificuldades enfrentadas
pela PSR nesse período, bem como relataram que apesar do aumento de vagas
ofertadas pela FAS, o número de pessoas em situação de rua é maior e nem todos
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aderem ao acolhimento. Foi abordado ainda sobre o estudo de acolhimento a
adolescentes grávidas e mulheres com criança. Em relação aos recursos municipais e
estaduais para atendimento a COVID 19, houve a confirmação de destinação de novos
recursos.
Em maio realizou-se a videoconferência com Brasília – SEJUF/DIJUT e DEDIF, MMDH,
INRUA, e Arquidiocese de Curitiba, sobre a possibilidade de buscar fundos para o
projeto “Moradia Primeiro” (housing first) destinado à população em situação de rua. Foi
elaborado documento com as diretrizes para o enfrentamento ao COVID–19, para o
atendimento às pessoas em situação de rua, no Estado e nos municípios.
Em junho foi repassado o plano de trabalho para 2020, onde foi ponderado como
estavam sendo realizadas as ações previstas e observou-se que o mesmo não estava
sendo executado como planejado devido a pandemia. Ocorre a análise e ajustes do
Informe 001/2020 sobre recomendações de atendimento à população de rua durante o
período da pandemia.
No mês de julho, o CIAMP-Pr compilou os dados dos municípios, tal como o plano de
contingência de cada um e aprovou o Informe 001/2020 CIAMP Rua/PR.
Em agosto, aconteceu uma conversa entre a coordenação do CIAMP Rua e o
coordenador geral da Política Nacional da População em Situação de Rua sobre a
possibilidade

de

financiamento

ao

Projeto

Moradia

Primeiro.

Iniciou-se

o

desenvolvimento do Projeto de Captação Financeira junto ao Governo Federal com
objetivo de financiar o Projeto Moradia Primeiro. Ainda em agosto, foi elaborado o flyer
simbolizando o dia Nacional da Luta da População em situação de rua (19 de agosto),
retomada as tratativas da eleição da sociedade civil para o Biênio 2021-2022 e enviado
aos 399 municípios o documento com as diretrizes COVID 19 POPRUA.
Em setembro, definiu-se pela interiorização da eleição no formato on-line, ficou
estipulado final de setembro o prazo para elaboração do edital e início de novembro o
seu lançamento. Sobre o projeto Moradia Primeiro, o Ministério escolheu repassar os
valores primeiro para o Estado, para que este fizesse a tramitação do processo todo.
Ficou determinado pelo chefe do DEDIF que os ofícios emitidos pelo CIAMP Rua/Pr
deveriam conter a logomarca do Comitê, diante disso, começou o desenvolvimento de
uma logo, uma vez que não existia.
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Em novembro foi postergado o edital de eleição e apresentado novo cronograma, visto
que não houve inscrições suficientes por parte da sociedade civil. O projeto Moradia
Primeiro foi inscrito junto ao Governo Federal e aguardava duas emendas
parlamentares.
Em dezembro, foram apresentados os novos membros eleitos para o biênio 2021-2022
do CIAMP Rua/Pr, e que em 2021 sairá o decreto de nomeação dos eleitos e após a
posse dos mesmos.

PLANO DE TRABALHO 2021
O Plano de Trabalho de 2021, proposto pelo Comitê Intersetorial de Acompanhamento e
Monitoramento da População em Situação de Rua – CIAMP Rua PR, que atua com
natureza intersetorial em ação conjunta das seguintes políticas públicas: justiça, direitos
humanos, cidadania, segurança pública, trabalho e emprego, moradia e habitação,
assistência social, educação e saúde, Ministério Público do Trabalho e de Direitos
Humanos, Defensoria Pública Estadual e da União, Ordem dos Advogados do Brasil,
Assembleia Legislativa. Dentre estas, constituem como compromisso geral do CIAMP
Rua PR:
Consolidação e implementação das Políticas para a População em Situação de Rua no
Paraná;
Proteção e promoção dos direitos humanos fundamentais das pessoas em Situação de
Rua;
Combate à violência;
Moradia e Habitação.
Conforme deliberações do Comitê CIAMP Rua PR, os eixos norteadores para o
ano de 2021 foram:


Eixo 1: Divulgação e fortalecimento da Política da População em Situação de Rua



Eixo 2: Acompanhamento das ações realizadas, voltadas para a população em

situação de rua ...
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Eixo 3: Pauta Permanente sobre Enfrentamento à Violência e Luta pela Moradia –

Habitação e outros;


Eixo 4: Instituir o Plano Estadual para a população em situação de rua;

PRINCIPAIS ACOES REALIZADAS NO ANO DE 2021
Como a pandemia ainda persistia, o Plano de Trabalho de 2021 foi elaborado e
adaptado para esta realidade, prevendo a necessidade de ampliar as políticas públicas
aos usuários PSR, já realizando alguns levantamentos em parceria com outros órgãos,
no formato intersetorial, sobre:


Casais e/ou famílias em situação de rua;



Cadastros de PSR na Companhia Paranaense de Habitação;



Quantidade de PSR infectados pelo COVID 19 na SESA, os que faleceram por

esta causa, e os que recuperaram sua saúde;


Acompanhamento da construção de Protocolos de Atendimentos em Casa de

Passagem 24h do Município de Curitiba;


Projeto de Impacto para proteção da PSR contras as baixas temperaturas

extremas;


Nota Técnica – Frio 2021;



Projeto de Segurança Alimentar para a PSR > Nota Técnica e Termo de Adesão;



Construção de Nota Técnica Conjunta – Alimentos PSR;



Live de lançamento da Nota Técnica Conjunta – Alimentos PSR – para todas as

prefeituras do Estado do Paraná, e os Escritórios Regionais da SEJUF;


Distribuição de alimentos em parceria com a SEAB e CEASA – 4 toneladas de

alimentos in-natura, para as instituições de Curitiba e Região Metropolitana que
atendem a PSR;


Apresentacao do Projeto para o Plano Estadual da Política da População em

Situação de Rua;
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Criação da Comissao Temporaria do Plano Estadual da População em situação de

Rua;


Elaboração do EIXO> Educação;



Elaboração do EIXO> Cidadania;



Apresentação e Aprovação da Proposta de Lei para instituir a Política Estadual da

População em Situação de Rua do Estado do Parana,
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DETALHAMENTO DAS AÇÕES E ENCAMINHAMENTOS REALIZADOS NO ANO DE
2021
Cumprindo as atividades determinadas pelo Plano de Ação do CIAMP Rua/Pr, segue as
ações e encaminhamentos realizados em 2021, pela Política Estadual para a População
em Situação de Rua e pelo Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento
da População em Situação de Rua do Estado do Paraná.

JANEIRO - 2021
AÇÕES

PRINCIPAIS ENCAMINHAMENTOS

Relatório Circunstanciado
ações de 2020

das Construção do Relatório Circunstanciado de todas
ações realizadas em 2020 pela Política da População
em Situação de Rua e pelo Comitê Intersetorial de
Acompanhamento e Monitoramento da Política da
População em Situação de Rua.

Calendário de reuniões
CIAMP Rua para 2021.

do Elaboração do calendário de reuniões do ano, para ser
aprovado pelo CIAMPRua/PR.

Análise do Plano de trabalho Análise das ações que foram realizadas dentro dos
2020
eixos do Plano de Trabalho referente a 2020, e qual o
percentual do cumprimento das propostas.
Preparação da Pauta
reunião de fevereiro 2021
Reunião
2021

Interna

para Preparação da pauta para reunião de fevereiro;
Solicitação de pauta aos membros do Comitê.

Planejamento A coordenação da Política da População em situação
de rua, cumprindo solicitação da Gestão/SEJUF,
constroi a proposta de planejamento das ações que
deverão ser desenvolvidas em 2021 para a PSR.

FEVEREIRO – 2021
AÇÕES

PRINCIPAIS ENCAMINHAMENTOS

1ª Reunião Ordinária de 2021 do Os membros das entidades vencedoras na eleição
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CIAMPRua/PR – com a Posse para o biênio 2021/2022 foram empossados pelo Dr
dos conselheiros(as) Gestão Paulo Sena, chefe do Departamento – DEDIF, em
2021/2022
nome do Secretário Ney Leprevost.
Seminário de Capacitação aos Houve uma breve introdução do seminário de
Membros do CIAMP
capacitação para os(as) novos(as) conselheiros(as),
que se estendeu para as próximas reuniões. Foi
apresentado o conteúdo preparado pela Coordenação
da Política da População em Situação de Rua CPPOPRUA.
Apresentação dos membros do Cada conselheiro(a) explanou sobre sua formação e
CIAMP Rua/Pr e suas respectivas atuação, para que todos fiquem à par do que cada
atuações
instituição faz pela POPRUA.
Aprovação da Memória da Memória aprovada.
reunião de dezembro de 2020.
Aprovação das Proposições e da Proposição 001/2021 – CIAMPRua/PR - solicitação de
Resolução
Priorização da Vacina Covid 19 para a PSR –
aprovada;
Proposição 002/2021 – CIAMPRua/PR - solicitação de
criação da Logomarca encaminhada para a Assessoria
de Comunicação da SEJUF – Aprovada;
Resolução 001/2021 - CIAMPRua/PR: estabelecer o
símbolo para sua logomarca “O Sol” - aprovado.
Apresentação da SEJU F/DEDIF

A coordenadora do CIAMP Rua/Pr, Sra. Dulce realizou
a apresentação ao Comitê, explanando sobre o
Decreto que criou o CIAMPRua/PR – Decreto Estadual
n°2405/2015 – bem como, elucidou sobre o
funcionamento e as competências do Departamento
de Promoção e Defesa dos Direitos Fundamentais e
Cidadania – DEDIF. Além disso, fez uma exposição
das funções e atribuições de cada Membro, tanto
titular como o suplente; também dos Membros
Especialístas.

Pesquisa DPPR: Casais/famílias

Foi enviado para o DAS/SEJUF, solicitação de
levantamento dos dados nos cadastros sociais, para
realizar levantamento de casais/famílias em situação
de rua.

Parceria no Plano Estadual O CIAMP Rua/Pr recebeu a solicitação de participação
Nutricional da SEAB-PSR
no Plano Estadual de Alimentação 2021-2023 –
estabelecendo a meta de fornecer lista de instituições
filantrópicas que atendem a população em situação de
rua – para que a SEAB possa ajudar as OSCs através
do Programa Compra Direta.
Parceria no Plano da Criança e Foi solicitado pela conselheira Ana Raggio – CEDCA Adolescentes do CEDCA
levantamento de crianças e adolescentes em Situação
de Rua, nos municípios do Paraná que recebem
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cofinanciamento do FEAS, para o atendimento da
PSR. E realizar junto a estes municípios, trabalho
conjunto
entre
os
órgãos
governamentais,
incentivando levantamento de dados de crianças e
adolescentes PSR.

MARÇO – 2021 – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
AÇÕES
1. Reunião Extraordinária –
on-line - da Coordenação
do CIAMPRua/PR, MNPR
e a Associação dos
Amigos e Moradores do
Centro
Histórico
do
Município de Londrina/PR
( a pedido destes) – em
busca de soluções para
ajudar
a
PSR
do
município,
através
da
interlocução
com
os
moradores,
com
possibilidade
de
conciliação de ambas as
partes.

PRINCIPAIS ENCAMINHAMENTOS
1. Sra. Solange da Associação dos Amigos e
Moradores do Centro Histórico de Londrina informou
que notaram o aumento do número de PSR no centro
da cidade e que pretendem colaborar de alguma
maneira, por isso buscaram ajuda do CIAMP Rua/Pr.
2. Sr Leonildo – do MNPR - comentou que iria na
próxima semana para Londrina, para conversar sobre
a situação com os órgãos da prefeitura e outros
representantes, sobre o Projeto Moradia Primeiro e
outras questões.
3. Solange fala que a Associação levou a questão por
meio de audiências públicas, em várias reuniões junto
às autoridades locais, bem como esse assunto em
quase todas as reuniões da Associação.
A Sra. Solange comentou sobre o censo que foi
realizado pelas Instituições de Ensino e MP em
meados de 2018/2019 e apontaram, em média, mais
de 1000 pessoas em situação de rua em Londrina.
4. Sra. Dulce informou que a SEJUF está com Plano
de Trabalho junto ao Ministério da Mulher, Família e
Direitos Humanos, pleiteando financiamento para o
Estado, para implantar o Projeto Housing First, com
acompanhamento social, saúde, capacitações, para a
PSR poder trabalhar e voltar para o seu Lar. Não
deixar o caminho da assistência, pois precisarão de
acompanhamento, mas para dar melhores condições
de cidadania.
Sra. Dulce fala que a Cidade de Londrina está bem
adiantada em relação a ações em benefício a PSR e
agradece a colaboração da sociedade civil em ajudar a
implementar as políticas públicas, trabalhando juntas
como coo-participantes.

MARÇO – 2021
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AÇÕES

PRINCIPAIS ENCAMINHAMENTOS

2ª Reunião Ordinária de 2021 – Memória aprovada;
do CIAMPRua/PR - Aprovação da
memória de fevereiro
Análise de ausência de duas Faltaram na reunião de posse do dia 26/02/2021 as
instituições no dia da posse
entidades MNPR de Curitiba e INSTITUTO BOM
SAMARITANO de Cornélio Procópio. Segundo o
regimento interno Art. 9° a substituição de membros do
comitê se dá quando houver 3 faltas consecutivas ou 5
intercaladas. A opinião do DEDIF é que não se perde a
vaga, foi realizada a posse retroativa para as duas
entidades. A Sra. Dulce foi nomeada para realizar a
posse no lugar do Dr. Paulo Sena.
Segunda etapa do Seminário de Na segunda etapa ocorreu as apresentações: Da
Capacitação aos Membros do Defensoria Pública do Estado – DPE;
CIAMP Rua/Pr
e da Companhia de Habitação do Paraná –
COHAPAR.
Inserção de Pautas do MPJ/DH e 
O Plano de Trabalho 2020: Sra. Keity questiona
CRP:
se já foi realizada a análise do Plano de Trabalho,
sobre as ações que foram realizadas em 2020, já que
para a construção do Plano de Trabalho de 2021, será
 Análise do Plano de importante visualizar o que foi feito e, 2020.
Trabalho de 2020;

A Sra. Dulce informou que no mês de janeiro , a
coordenação teve que desenvolver muitas ações para
 O Plano de Trabalho para conseguir realizar a posse dos membros em fevereiro.
2021;
Por isso a Construção do Relatório Circunstanciado
das ações realizadas em 2020 ficou para ser

Relatório Circunstanciado construido em fevereiro. E propõe que a Análise do
Plano de Trabalho de 2020 seja feita agora em março,
2020;
bem como a proposta para o Plano de Trabalho de

Incidência de COVID 19 2021, para ambos serem ponto de pauta da reunião
Ordinária do mês de abril. Proposta aprovada.
na PSR;

Relatório Circunstanciado 2020: Sra. Dulce
informa que foi enviado o Relatório Circunstanciado
para que fosse analisado e pede para que façam a
análise do documento durante o mês de março,
solicitou que descrevessem onde querem mudanças,
para que possa ser aprovado na reunião de abril;

Incidência de COVID 19 na PSR: Sra. Dulce
informou que foi enviado ofício solicitando para a
SESA, pela prioridade da PSR na vacinação COVID
19, e aguarda respostas. Foi encaminhado novo ofício
à SESA solicitando levantamento atualizado sobre
quantos PSR foram infectados pelo COVID 19,
quantos faleceram pela COVID 19, e quantos foram
infectados e foram curados.
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ABRIL – 2021
AÇÕES

PRINCIPAIS ENCAMINHAMENTOS

3ª
Reunião
Ordinária
do Aprovadas as memórias de março e Reunião
CIAMPRua/PR, com a Aprovação Extraordinária com a Associação de Londrina.
de Memórias
Terceira Etapa do Seminário de Na terceira etapa da Capacitação - ocorreram as
Capacitação
seguintes apresentações:
Ministério Público do Paraná – MPPR,
Ordem dos Advogados do Brasil – OAB Seção Paraná,
Movimento Nacional da População em Situação de
Rua – MNPR.
Proposição do Município
Curitiba Projeto de Lei;

de Questão trazida pela OAB e pastoral do Povo de Rua.
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 estava organizando
Audiência Pública na Câmara de Vereadores sobre o
assunto e solicitou para quem tivesse interesse de
participar encaminhar seu nome. Diante disso o
CIAMP Rua/Pr, realizou votação e decidiu-se que
Amelinha e Dulce representariam o CIAMP
Governamental pela SEJUF/DEDIF. E a OAB e CRP
representariam a Sociedade Civil. A OAB ficou de nos
avisar quando será a Audiência Pública sobre a
questão.
Na audiência será discutida a PL do Prefeito Rafael
Greca, sobre modelo das diretrizes e cadastro de
distribuição de marmitas para a PSR.

Plano de trabalho do Ciamp Rua Sra. Dulce informou que encaminhou a cópia do Plano
2021
para os/as conselheiros/as, com as sugestões que
recebeu. Relacionou o passo a passo do plano. Todos
realizaram suas sugestões de alterações, assim foi
retirado do relatório tudo o que foi sugerido para 2022
e foi Aprovado o Plano de Trabalho do CIAMPRua/PR
para 2021.
Criação da Política Estadual da 1. Sra. Dulce informa sobre a PL de iniciativa do
População em Situação de Rua
legislativo, que propõe a criação da Política Estadual
para a POPRUA, que 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.
2. O Comitê aprovou que o Executivo entre com a
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proposta de Projeto de Lei para criação da Política
Estadual para a População em Situação de Rua.
Proposição
005/2021-CIAMP Foi feita leitura da Proposição 005/2021, para a
Rua/PR e Minuta de mudanças alteração ao Decreto 2405/2015 – com a Inclusão da
ao Decreto 2.405/2015
COHAPAR
como
membro
governamental,
consequentemente houve o aumento de uma vaga
para representação da sociedade civil, totalizando
doze cadeiras divididas de forma paritária entre
governo e sociedade civil. E o MNPR com cadeira
permanente. A minuta de mudança do decreto foi
aprovada.
Ofício enviado à COHAPAR

Envio ofício à COHAPAR solicitando o levantamento
dos cadastros da PSR.
Foi sugerido envio de ofício com a mesma solicitação
às COHAB’s do Paraná e foi aprovado – a COHAPAR
ficou de fornecer ao Comitê, contatos das COHABs.

Ofício enviado à SESA

Foi enviado ofício à SESA solicitando informações
sobre PSRS infectados pela COVID 19.

Protocolo
sobre
vacinação O secretário da SESA respondeu que a PSR está nas
prioritária à PSR - SESA
prioridades das vacinas, não havendo data definida
para isso, pois as vacinas já vêm com pauta de
distribuição, sendo que é o Ministério da Saúde que
determina a agenda para qual público é destinado.
A Sra. Amélia informou que o secretário Ney Leprevost
enviou ofício à SESA para priorizar a PSR, e as
pessoas com necessidades especiais. Todos os
membros do CIAMP reconhecem e agradecem os
esforços da SESA.
Ofício 105/2021 NUCIDH/DPPR

A Sra. Dulce informou que não compareceu ninguém
da Defensoria Pública nesta reunião para responder
sobre aquele ponto de pauta, e sobre os documentos
enviados. Não houve sugestão de encaminhamento.

Nomeação dos Representantes A Sra. Dulce informou que o protocolo com a
da SESP
solicitação de nomeação dos membros da SESP,
estava na Casa Civil.

MAIO 2021
AÇÕES
4ª Reunião Ordinária de 2021
do CIAMPRua/PR - Aprovação

PRINCIPAIS ENCAMINHAMENTOS
Aprovada a memória referente ao mês de abril, após
retificações realizadas pela Sra. Dulce em virtude das
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memória de abril.

alterações solicitadas pelos conselheiros.

Quarta Etapa do Seminário de
Capacitação

Na quarta etapa da Capacitação, ocorreram as
apresentações:
Conselho Regional de Psicologia do Paraná - CRP/PR;
Casa da Acolhida Vila Vicentina de Ponta Grossa;
Ação Social Diocesana o Bom Samaritano
Procopense;

Levantamento dos Comitês
Municipais e Legislação de
Criação dos Comitês

A Sra. Dulce convidou alguns municípios para
participarem da reunião ordinária e obteve confirmação
de:
São José dos Pinhais, Foz do Iguaçu, e
Umuarama, os quais relataram sobre os atendimentos
realizados, no período da pandemia de saúde covid
19, bem como as dificuldades enfrentadas em seus
territórios e principalmente sobre as perspectivas para
reativação e/ou criação de Comitê voltado à PSR.
Sra. Dulce informa encaminhamento de ofício 007/2021 - solicitando a reativação dos CIAMPS dos
municípios de Londrina, São José dos Pinhais e
Curitiba.
O Sr Leonildo do MNPR informou que irão oficializar
junto ao MP sobre o Comitê Municipal de Curitiba, que
está fechado.

Protocolo nº 17581-906-1 com o Encaminhado ofício para o Escritório Regional de
MEMO 005/2021 CIAMP RUA Curitiba e para o presidente da FAS, referente ao
PR para escritório Regional da atendimento da Casa de Passagem 24hrs.
SEJUF de Curitiba
Proposição para proteção do Considerando as baixas temperaturas no estado do
Frio, para PSR, mantendo os Paraná, iniciou-se a elaboração de Orientação Técnica
cuidados de prevenção Covid
para atendimento à PSR, para proteção contra as
baixas temperaturas que acontecem no Estado do
Paraná.
Reunião com o legislativo do
município de Curitiba sobre o
projeto que regulamenta as
doações de alimentos à PSR.

Houve audiência pública com os vereadores de
Curitiba e entidades sociedade civil, OAB, DP, CRP,
MP, representantes do CIAMPRua/PR, para saber
onde e como doar alimentação, Projeto de Lei de
iniciativa do executivo do município de Curitiba. Projeto
de Lei foi colocado pelos vereadores para ter
tramitação normal.
A reunião com a vereança de Curitiba, teve a presença
de 60 participantes, e muitos se manifestaram que este
Projeto de Lei deveria ser retirado de pauta pelo
próprio prefeito.
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Sra. Dulce comentou que a Vereadora Noêmia Rocha,
expôs que segundo a opinião dela, o prefeito não irá
retirar o projeto de lei.
Foi sugerido envio de ofício à PM para saber como
trabalhar juntos na entrega de doações de alimentos à
PSR.
O Sr Leonildo informou que participou de uma reunião
com COPED e CEAS e pediu sobre o orçamento para
os municípios para trabalharem com a POPRUA.
Projeto Housing First

O Sr Leonildo falou sobre o projeto Housing First, que
seria assinado naquela semana com o Ministério da
Família o recurso federal para o projeto.
Informou também que o Paraná é o único Estado do
Brasil que implantou essa ideia e fez o projeto através
do Sr. Tomás do INRUA e a Igreja Católica.

JUNHO 2021
5ª Reunião Ordinária de 2021
do CIAMPRua/PR - Aprovação
da memória.

A Aprovação da memória mês de maio foi transferida
para a reunião de julho, com as alterações solicitadas
pelo CRP.

Construção de Nota Técnica de
orientações para fornecimento
e distribuição de Alimentos para
a PSR, nos municípios do
estado do Paraná.

A Coordenação da Política da População em Situação
de Rua, Sra. Dulce, construiu uma proposta Minuta da
Nota Técnica – Alimentos à PSR, e informou que
encaminhou minuta de nota técnica orientativa aos
colaboradores que foram convidados, para que estes
analisassem e fisessem as adequações que julgassem
necessárias.
A Sra. Maria Isabel, vice-presidente do CONSEA, que
comenta que os considerandos estão excelentes e que
o CONSEA tem uma plataforma junto com o Ministério
Público, e pergunta se os municípios têm adesão ao
Sistema, e quer deixar bem claro que nas diretrizes a
quem cabe a responsabilidade é do Estado, nas três
instâncias administrativas; disse que gostaria de ouvir a
PSR sobre o assunto.
Sra. Carolina, Conselheira do CRN-8, fala do artigo 14
da Declaração Universal de Bioética dos Direitos
Humanos, que fala sobre a alimentação e água em
quantidade adequada, que é dever do Estado garantir
acesso à nutrição adequada e água de boa qualidade.
Alguém da plateia sugeriu a realização de um censo da
PSR, que poderia ser realizado pelas secretarias do
estado em suas nas regionais.
Sra. Dulce informa que foi solicitado o levantamento

Conselhos convidados pelo
CIAMPRua/PR
para
participarem na construção
deste documento:
CONSEA – Conselho Estadual
de Segurança Alimentar e
Nutricional;
Conselho
Estadual
da
AssistênciaSocial;
Conselho
Regional
das
Nutricionistas – CRN – 8;
Diversos municípios também
foram
convidados
para
participarem na construção
deste documento:
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atualizado da PSR, que será feito através do
CADÚNICO e do RMA, que são Sistemas de cadastro
governamentais, e o resultado deste levantamento será
colocado na nota técnica;
Sra. Maria Isabel fala que os municípios estão
alimentando o SISAN, fala da facilidade para os
municípios com o trabalho do Ministério Público, assim
tem cobrança de trabalho efetivo do município através
dos CAISANs - que é sobre a alimentação escolar e
alimentação do trabalho, isso faz parte das
considerações da plataforma. E que já está nos
considerandos da nota técnica.
Foi proposto que o CIAMP Rua PR dialogue com os
conselhos do estado para construir juntos uma proposta
de alimentação adequada à PSR, também com os
municípios que não tem CONSEA.
A Sra. Dulce propôs para a plenária o envio de
sugestões para a nota técnica e orientações, por e-mail
ou através do whats que estará disponibilizando a
Minuta da Nota Técnica para todos.
Sra. Carolina comentou que podem dar sugestões tanto
nos considerandos como na nota técnica.
Sra. Dulce comenta que após estar pronta e aprovada,
a Nota Técnica Conjunta, será enviada para os
municípios e sociedade civil e entidades que fazem
distribuição de alimentos e essas orientações é para
todos melhorarem a qualidade dos alimentos servidos à
PSR e que a água é essencial.
Ofício nº 1264/2021/GS/SESAque trata sobre os dados
relacionados a COVID-19 na
PSR PR.

A Sra. Nazaré relatou que ficou assustada com o
número de contaminados pelo COVID 19 no município,
consta que Cornélio Procópio teria 26 infectados, mas
lá não tem esse número de moradores de rua; ou é um
problema no sistema ou que esses números são falsos.
Sra. Rosane da SESA, explicou sobre dados
inconsistentes, e falou sobre a possibilidade de fazer
uma consideração sobre esses dados.
Sra. Dulce ficou responsável por enviar e-mail à SESA
para que a Sra. Rosana possa fazer uma
complementação sobre as questões a serem
resolvidas.

JULHO 2021
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6ª Reunião Ordinária de 2021 do
CIAMPRua/PR. Aprovação das
Memórias de Maio e Junho

Aprovadas por unanimidade.

Apresentação do Levantamento Sra. Dulce informou que o levantamento fará parte da
da População em situação de rua Nota técnica conjunta de fornecimento e distribuição
do Estado do Paraná 2021
de alimentos para as pessoas em situação de rua. A
Sra. Dulce informou que os dados foram levantados
pelo Departamento da Assistência Social da SEJUF,
que utilizaram duas Plataformas do Governo Federal:
CADÚNICO e RMA.
Foram apresentados os dados compilados, dados do
de pessoas em situação de rua em todas as idades.
Dados quantitativos e comparativos gerais do
cadastro único do Governo Federal de pessoas em
situação de rua no Estado do Paraná dos anos 2018,
2019, 2020 e 2021. Dados por divisão de faixas
etárias, de 0 a 17, 18 a 59 e mais de 60 anos, e
gêneros feminino e masculino. Dados de alguns
municípios seguindo a mesma lógica dos dados
gerais.
Foi aprovado o Levantamento da PSR 2021, e a Sra.
Dulce informou que o documento será disponibilizado
no site da SEJUF/CIAMPRua/PR.
Termo de manifestação de
Interesse, e do Selo que certifica
a adesão da Nota Técnica
Conjunta – Alimentos à PSR:

Sra. Dulce falou que a ideia é que os CONSEAS
municipais e regionais acompanhem a implantação da
NOTA TÉCNICA CONJUNTA – SOBRE A
ALIMENTAÇÃO PSR, nos municípios. A princípio a
ideia é que os municípios que aceitarem o termo de
manifestação de interesse, receberão um Selo De
Interesse nos moldes de Certificação do Estado que
será entregue pelo Secretário Ney Leprevost.
Sra. Maria Isabel, informou que o município que não
tiver conselho municipal passa ser prioridade da
SEAB.
Aprovado o Termo de Manifestação de Interesse, da
Nota Técnica Conjunta. Será visto uma data para o
lançamento oficial da nota técnica e na sequência o
pleno aprovou por unanimidade, que o lançamento da
Nota Técnica Conjunta – Alimentos à PSR, deverá
acontecer na data mais próxima possível.

AGOSTO 2021
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7ª Reunião Ordinária de 2021 do Aprovadas as memórias das 3 (três) reuniões
CIAMPRua/PR. Aprovação das realizadas no mês de julho:
memórias
- realizada em 13/07/2021,
- memória da live de lançamento da Nota Técnica
Conjunta - 27/07/2021,
- e Reunião extraordinária de 28/07/2021.
Relatório sobre Ação “Noite Fria”
–
Emergência
das
baixas
temperaturas para atendimento à
PSR:

Ações executadas:
1. reenvio aos municípios da NT de Inverno 2021 do
CIAMP Rua/PR, por meio dos Escritórios Regionais
da SEJUF, acompanhado de ofício, com orientações
para atendimento emergencial à PSR, em razão das
baixas temperaturas;
2.
convocação
da
Reunião
Extraordinária
Emergencial do CIAMP Rua-PR para alinhamento
das ações para as baixas temperaturas;
3.interlocução da SEJUF/DEDIF com a coordenação
dos ERs para intermediação com os municípios,
solicitando atenção maior aos vulneráveis e à PSR;
4. parceria da SEJUF/DEDIF com a Defesa Civil para
os atendimentos emergenciais em todo o Estado do
Paraná;
5. parceria entre SEJUF/DEDIF e SEAB/CEASA, para
distribuição de aproximadamente 5.000 kg de
alimentos, entregues para 13 entidades que atendem
a PSR;
6. parceria entre SEJUF/DEDIF/AC e SESA:
produção de vídeo sobre hipotermia, com
participação de especialista da SESA, para
divulgação e compartilhamento pelas redes sociais;
7. Ações presenciais de convites para acolhimento da
PSR e distribuição de cobertores àqueles da PSR
que não aceitaram ir para o Acolhimento: essas
Ações foram realizadas nos dias 28, 29 e 30/07/2021,
dias de frio mais extremo no município de Curitiba.
8. Após solicitação do Ministério Público/PR, e do
Movimento Nacional da População em Situação de
Rua, a Secretaria de Estado da Justiça, Família e
Trabalho – SEJUF, disponibilizou 2 vans do Estado, e
duas equipes técnicas, para ações em conjunto com
o MNPR, no dia 28/07/2021, das 19h às 22h, para
acolhimento e entrega de 100 cobertores.

Denúncia de não atendimento à A Sra. Dulce relatou que houve denúncia de que a
PSR no município de São Mateus PSR do município de São Mateus do Sul, não havia
do Sul:
sido atendida no período de frio e esclarece que foi
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solicitado que o ER que abrange o município
entrasse em contato com o ente e com o Sr. Leonildo,
do MNPR, para interlocução.
Sra. Daiane, Secretária da Assistência Social do
Município, foi convidada participar da Reunião
Ordinária do CIAMPRua/PR, para que pudesse
esclarecer a questão.
Sra. Daiane aceitou o convite, e esclareceu sobre o
atendimento a PSR no município, bem como a oferta
de acolhimento a PSR, pois o município tem contrato
com a Casa de Passagem São Vicente de Paulo, e
que a PSR tem recusado o acolhimento por conta
das regras impostas pela referida casa de passagem.
Sr. Leonildo fez contato com a Dra. Ana Carolina,
Coordenadora do Núcleo POP RUA do CAOPJDH,
que por sua vez fez contato prévio com a Dra. Aliana,
Promotora de Justiça de São Mateus do Sul, para
articulação conjunta de abordagem e acolhimento da
PSR no município.
Termo de Manifestação de
Interesse – relatório sobre as
adesões à Nota Técnica Conjunta
– Alimentos à PSR:

A íntegra da live de lançamento da Nota Técnica foi
disponibilizada no Youtube da SEJUF, por meio do
link:
https://www.youtube.com/watchv=e0lPyma1shs&t=10
9s
Foi enviado ao CONSEA o Ofício, solicitando ao
Conselho o acompanhamento da NTC e do seu
respectivo Termo de Manifestação de Interesse.

Transporte de pessoas em
situação de rua de uma cidade
para outra:

Houve o relato de três municípios - Pinhais, São José
dos Pinhais e Umuarama - sobre o atendimento a
PSR e como ocorre o encaminhamento de um
município para outro. Foi sugerido a elaboração de
nota técnica com orientação para os municípios.

Apresentação do Projeto para o
Plano Estadual para a População
em Situação de Rua – Projeto
para o Plano Estadual:

A Sra. Dulce explicou que a ideia inicial é o Comitê
tomar conhecimento do projeto, para então realizar a
construção conjunta do Plano.
“A construção deste Projeto Inicial, para o Plano
Estadual da Política à População em Situação de
Rua do Estado do Paraná, foi realizada pela
coordenação da Política para a População em
situação de rua, com a apresentação da historicidade
desta política, os eixos propostos, o prólogo de cada
eixo, objetivos, e proposta das ações de cada eixo. A
apresentação da proposta é preliminar, devendo na
continuidade, o Comitê, decidir por um Grupo de
Trabalho para dar continuidade à elaboração do
Plano Estadual PSR.
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Foram sugeridos os seguintes encaminhamentos:
Plano com vigência de 10 anos, com previsão de
revisão a cada dois anos.
Análise do seu conteúdo pela chefia do DEDIF;
Apresentar para o CIAMP Rua/PR;
Constituir um GT no Comitê, para a elaboração do
PE/PSR;
Marcar a primeira reunião do GT/PE/PSR.
No GT, Elaborar o Plano de Ação: com as planilhas
para cada Eixo, contendo: Nº, Objetivo, Ações,
Metas, Prazo de Execução, Monitoramento – com
indicadores de resultados/e prazos, Responsável,
Corresponsável, e Eixo das Diretrizes Nacionais.
Construção dos Marcos Legais;
Construção
dos
Marcos
Situacionais;
Encaminhamentos para realizar reunião de ajustes,
com os órgãos responsáveis pelas ações de cada
eixo;
Encaminhamento das ações já ajustadas entre os
órgãos, para consulta pública, no site da SEJUF;
Compilação sobre o resultado da consulta pública;
Após a compilação, retornar aos órgãos, para novos
ajustes;
Minuta do Plano Estadual PSR, para a reanálise do
CIAMP Rua/PR.
A Sra. Dulce informou que o documento ora em
análise foi elaborado com base em estudos de outros
planos, e explica as tabelas apresentadas na
proposta.
Eleição de GT para a construção A Sra. Dulce enfatizou que os participantes do GT
do
Documento
e
demais não precisam ser especialistas para propor as ações;
demandas necessárias:
que a Secretaria responsável pela política é que
decidirá quais ações serão passíveis de realização,
considerando o seu cronograma financeiro e
orçamentário.
Houve duas possibilidades para a criação do GT:
1) um grupo principal, com convidados dos órgãos
governamentais responsáveis pela execução de cada
eixo; e
2) todos os membros do CIAMP RUA-PR participam
de todas as etapas da construção do Plano.
Ficou acordado que cada um consignará seu voto via
e-mail ou no grupo do WhatsApp, para a escolha da
opção.

SETEMBRO 2021
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8ª Reunião Ordinária de 2021 do Memória da reunião de agosto aprovada.
CIAMPRua/PR. Aprovação da
memória
Processo 18.042.354-0 - Projeto O projeto envolve o público carcerário e PSR.
ONG Punho de Deus:
O documento foi escrito à mão e entregue na
Governadoria, que o protocolou e encaminhou à
SEJUF, para posterior encaminhamento à SESP.
A Sra. Dulce informa que construiu uma proposta de
Informação Técnica, e leu o documento Informação
Técnica 04/2021 – CIAMPRua/PR, de instrução ao
Protocolo no18.042.354-0.
O Sr. João Victor/CRP, diz que, antes de responder
o protocolado, é necessário rever a questão da
remuneração e do trabalho em si: como será feito e
se serão respeitados os direitos humanos do público
do projeto. Sra. Dulce informa que está sugerindo
novos encaminhamentos dentro da SEJUF, afora o
DEDIF. Sr. João Victor se comprometeu a analisar e
retornar suas considerações para serem juntadas às
observações da Sra. Dulce e encaminhadas para
todo o Comitê, para ciência.
Validação da Votação da Comissão Foram apresentadas ao Comitê duas propostas:
PE/PSR, realizada via e-mail:
1) um grupo principal, fixo, responsável por toda a
construção do Plano; e
2) todo o Comitê se reunindo em todas as reuniões
de discussão sobre o Plano.
Após votação, a opção 1. CIAMP Rua/PR, ganhou
por unanimidade. Foi validada a referida votação.
Validação da Resolução da Na 2ª Reunião da Comissão do PE/PSR, foi
constituição
da
Resolução validada a RESOLUÇÃO Nº 02/2021 – CIAMP
PE/PSR:
Rua/Pr, a qual aprovada a criação da Comissão
Temporária do Plano Decenal Estadual da
População em Situação de Rua, hora em diante,
denominada: Comissão Temporária PDE/PSR. e
dispõe sobre suas competências e atribuições.
Proposta Aprovada pelo Pleno.
Relatório das duas primeiras Sras. Dulce e Amélia são da Coordenação; Sra.
reuniões da Comissão Temporária Nazaré e seu suplente, de Cornélio Procópio,
do Plano Estadual PSR:
exercerão a função da Relatoria; Sras. Giovana e
Julia, da OAB-PR, exercerão a função de 1º
Secretário; Sr. João Victor e Sra. Julia Ferreira
serão os 2º Secretários. Os demais membros farão
o acompanhamento e deverão contribuir ativamente
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nas demais atividades da Comissão. O primeiro eixo
a ser trabalhado será o da Educação. O Secretário
de Estado da Educação será oficiado para ciência
do plano e indicação de representantes da Pasta
para discussão do eixo.
Apresentação do Projeto de Lei da
Política da População em Situação
de Rua do Estado do Paraná Protocolo 18.077.821-7 - ALEP Deputado Tadeu Veneri e outros:

A Sra. Dulce informou que o projeto foi enviado para
os membros. O CIAMP Rua/PR deverá dar
encaminhamento ao protocolado, informando as
pretensões do Comitê. Observa-se que o PL vai ao
encontro do Plano Estadual que vem sendo
discutido
pelo
Comitê.
Foi
aprovado
o
encaminhamento de elaboração de minuta de
informação técnica para envio aos membros via email, para validação ou sugestões - nesse tempo, o
Comitê estudará o PL.

Apresentação da minuta - Nota
Técnica Conjunta nº 002/2021 DAS/SEJUF - CIAMP Rua/PR –
sobre FLUXOS PSR - com as
contribuições de boas práticas de
alguns municípios:

O objetivo da NT é apresentar orientações e
estratégias aos profissionais que fazem o
atendimento a PSR nos municípios.
O documento traz a fundamentação legal, com as
normativas da assistência social e da política
nacional da PSR.
Para a escrita da NT houve contribuições dos
municípios de Umuarama e Pinhais, que
compartilharam as experiências, e que São José
ainda enviará seus apontamentos.
A NT voltará à pauta do mês de outubro.

Portaria nº 2.027/2021, do Moradia Sra. Dulce relata que o CIAMPRua Nacional tem
Primeiro:
trabalhado e estudado por muitos anos o Projeto
Housing First já desenvolvido em outros países,
buscando implantar a concretização do projeto
deste, no Brasil.
Sra. Ana Raggio informe que a SEJUF está
buscando captação de duas verbas para o projeto;
já foram realizadas duas reuniões com o Ministério
da Mulher, Família e Direitos Humanos, estando
pendentes ainda questões administrativas, em
especial na parte de licitação e contratos, e
adequação de legislações; procedimentos diferem
do que o Governo Federal e Estadual já fizeram a
implantação estadual será a primeira do Brasil, por
isso Ministério ainda não tem resposta para alguns
questionamentos da SEJUF, necessitando estudos.
Sr. Carlos diz que o Moradia Primeiro veio para
empoderar a PSR e fazer a pessoa em situação de
rua enxergar que há possibilidade de sair dessa
realidade de vulnerabilidade social.
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Observatório Social/Projeto Centro Está sendo desenvolvido pelo DEDIF, junto com o
de Direitos Humanos:
COPED. Estudada a possibilidade de criar o
observatório social inserido no Centro de Direitos
Humanos. Estão sendo realizados estudos para a
possibilidade da execução da proposta.

OUTUBRO 2021
9ª Reunião Ordinária de 2021 do Aprovada a memória do mês de setembro.
CIAMPRua/PR. Aprovação
da
Memória.
Relatório da terceira e quarta A Sra. Nazaré – que é a responsável pela Relatoria
reuniões da Comissão Temporária do GT/PE/PSR, realizou a leitura integral do relato
do Plano Estadual PSR:
das reuniões que aconteceram nas datas de 27 de
setembro e 04 de outubro, com a finalidade de
trabalhar o eixo educação. A Secretaria de
Educação ainda não havia indicado sua
representação.
O relato completo pode ser acessado nas memórias
das reuniões disponíveis no site da SEJUF, através
do link: https://www.justica.pr.gov.br/Pagina/CIAMPRua
Menção Honrosa:

O conselheiro Ten. Azolini explanou sobre um caso
ocorrido no município de Londrina, no qual uma
família relatou à PMPR sobre um familiar que estava
perdido, informando ser de um homem de meia
idade, com necessidades especiais, que faz uso de
medicamentos
controlados.
Os
dois
PMS
designados fizeram a busca, encontrando o
indivíduo nas ruas, não sabendo como voltar para
casa. Fizeram a acolhida e o devolveram a seus
familiares. Após a explanação Ten. Azolini propôs ao
pleno a emissão de Menção Honrosa do CIAMP
Rua/PR aos soldados da PMPR que atenderam a
ocorrência, e foi aprovada por unanimidade.

Projeto de Lei da Política da Foi iniciada a análise do Projeto onde foram
População em Situação de Rua
sugeridas alterações e adequações das propostas.
no Estado do Paraná, este de
iniciativa
do
Executivo

COMITÊ INTERSETORIAL DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DA
POLÍTICA DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA DO ESTADO DO PARANÁ.
Governamental.:

NOVEMBRO 2021
10ª Reunião Ordinária de 2021 do
CIAMPRua/PR. Aprovação da
Memória.

Aprovada a memória da reunião de outubro.

Relatório da quinta, sexta e sétima A Sra Nazaré realizou a leitura integral do relato
reuniões da Comissão Temporária das reuniões que aconteceram nas datas: 5ª
do Plano Estadual PSR
reunião 18/10/21; 6ª reunião 28/10/21; 7ª reunião
04/11/21.
O relato completo pode ser acessado nas
memórias das reuniões disponíveis no site da
SEJUF,
através
do
link:
https://www.justica.pr.gov.br/Pagina/CIAMP-Rua
Nota Técnica Conjunta Nº 002/2021
- DAS/SEJUF - CIAMP Rua/PR e
municípios de São José dos
Pinhais, Pinhais e Umuarama –
sobre Fluxos PSR.

O objetivo da NTC é a troca de experiências e
orientações gerais sobre o fluxo da PSR de um
município para outro. A NT conta com
detalhamento sobre o porte dos municípios e os
recursos federais e estaduais recebidos pelos
entes para atendimento a essa população, e
independentemente de os municípios terem ou não
serviços para a PSR, deve haver diálogo e troca de
experiências, tendo como principal foco o desejo
do usuário. O atendimento para a PSR precisa ser
vista como indivíduos, com suas necessidades
individuais.
Sugerido envio da NT ao CEAS e à SESA.
A aprovação ficou para a próxima reunião do
Comitê.

Projeto de Lei da PSR do Estado do A leitura do documento foi retomada e continuou a
Paraná, continuidade da leitura:
análise do Projeto onde foram sugeridas alterações
e adequações das propostas, a continuação ficou
para a próxima reunião ordinária.

DEZEMBRO 2021

COMITÊ INTERSETORIAL DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DA
POLÍTICA DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA DO ESTADO DO PARANÁ.
11ª Reunião Ordinária de 2021 do Aprovada a memória da reunião de novembro.
CIAMPRua/PR.
Aprovação
da
memória
Relatório da oitava e nona, reuniões A Sra. Nazaré realizou a leitura integral do relato
da Comissão Temporária do Plano das reuniões que aconteceram nas datas: 8ª
Estadual PSR:
reunião - 16 de novembro; 9ª reunião - 22 de
novembro. O relato completo pode ser acessado
nas memórias das reuniões disponíveis no site da
SEJUF,
através
do
link:
https://www.justica.pr.gov.br/Pagina/CIAMP-Rua
Nota Técnica Conjunta Nº 002/2021
- DAS/SEJUF - CIAMP Rua/PR e
municípios de São José dos Pinhais,
Pinhais e Umuarama - Fluxos PSR:

A NT é a troca de experiências e orientações
gerais sobre o fluxo da PSR de um município para
outro. Já apresentada em reunião anterior, foi
colocada para aprovação, e foi aprovada por
unanimidade. Foi decidido que a mesma será
encaminhada para os municípios, SMSs, CMASs,
Ers, e para os membros do CIAMP Rua/PR.

Projeto de Lei da Política da Conselheira Titular da Sra. Nazaré relatou que na
População em Situação de Rua do reunião de 13 de dezembro, foi discutido o que
Estado do Paraná
faltava do documento, a partir da reunião anterior,
e o texto foi aprovado sem novas alterações.

Responsabilidade dos dados: PPOPRUA e CIAMP Rua/PR
Política para a população em situação de rua
Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da Política da População em
Situação de Rua
Período: 01/01/2021 à 31/12/2021.
Aprovado na Reunião Ordinária do CIAMPRua/PR, no dia: 08 de fevereiro de 2022

COMPOSIÇÃO DO CIAMPRUA/PR – GESTÃO 2021/2022

MEMBROS GOVERNAMENTAIS
Dulce Darolt – Coordenadora Titular - SEJUF;
Amélia Alessi – Coordenadora Suplente - SEJUF;
Eliana de Fátima e Silva Vieira e Delvana Lucia de Oliveira – SEED;
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Rosane Souza Freitas e Simoni Pimenta de Oliveira – SESA;
Danilo Alexandre Mori Azolini e Emerson Cleyton de Souza Pinto – SESP;
Patrícia Cavichiolo Tortato e Rosana Aparecida Dias de Macedo – SEJUF/DAS;
MEMBROS SOCIEDADE CIVIL
Nazaré de Campos Stihaenco e Anderson Cristiano de Araújo – Ação Social Diocesana Bom
Samaritano Procopoense;
Julia Mezzaroba Caetano Ferreira e João Victor da Silva – Conselho Regional de Psicologia
do Paraná;
Francieli Ramos Padilha e Patrícia de Freitas Kwiatkoski – Casa da Acolhida Vila Vicentina de
Ponta Grossa;
Julia Stefania Bezerril Miranda e Giovanna Prezutti Denardi – Ordem dos Advogados do
Brasil – Seção Paraná;
Leonildo José Monteiro Filho e Carlos Umberto dos Santos – Movimento Nacional da
População de Rua;
MEMBROS ESPECIALÍSTAS – CIAMPRua/PR
Ana Carolina Pinto Franceschi, Naira R. M. Vasconcellos,Giovana Kucaniz - CAOPIJ/DH
Izabel Maria Gouveia Benvenutti e Rafael de Lima Borba – COHAPAR
Paula Grein Del Santoro Raskin e Taísa da Motta Oliveira - DPPR
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