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APRESENTAÇÃO

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 ações conjuntas 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, foi aprovado na Reunião Ordinária de 13 de abril de 2021.
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.

CONSIDERAÇÕES
Seguem algumas considerações sobre os Planos de Trabalhos já realizados pelo CIAMPRua/PR, em anos anteriores, desde 2017,
quando foi instituído o Comitê.
Entretanto, colocamos ressalva quanto 2020 e 2021, como anos atípicos, por causa da pandemia de saúde covid 19, e na mesma
linha vêm o ano de 2021, que continua em pandemia, com alerta aos cuidados preventivos em saúde pública.

PLANO DE TRABALHO 2017

1. No Plano de trabalho de 2017, os eixos escolhidos foram:
- Levantamento de todas as políticas públicas em benefício da população em situação de rua, que estavam implantadas e em andamento no Estado do
Paraná;
- Segurança Pública;
- Trabalho e emprego;
- Habitação; e
- Educação.

Para acessar os Planos de Trabalho, anuais do CIAMPRua/PR, acesse o Portal online do Comitê Intersetorial de Acompanhamento e
Monitoramento da Política para a População em Situação de Rua, inserido no site da Secretaria da Justiça, Família e Trabalho, do Estado do Paraná, onde
estão publicados, este, e os demais documentos produzidos pelo Comitê - http://www.justica.pr.gov.br/Pagina/CIAMP-Rua

PLANO DE TRABALHO 2018

2. O Plano de trabalho de 2018, 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, nas áreas de violência e moradia.

Para acessar os Planos de Trabalho, anuais do CIAMPRua/PR, acesse o Portal online do Comitê Intersetorial de Acompanhamento e
Monitoramento da Política para a População em Situação de Rua, inserido no site da Secretaria da Justiça, Família e Trabalho, do Estado do Paraná, onde
estão publicados, este, e os demais documentos produzidos pelo Comitê - http://www.justica.pr.gov.br/Pagina/CIAMP-Rua

PLANO DE TRABALHO 2019
3.
Em 2019, foram realizados avanços em algumas áreas das políticas públicas, mas com muito a fazer e a conquistar, para que a cidadania plena de
cada pessoa em situação de rua, seja realidade.

Para acessar os Planos de Trabalho, anuais do CIAMPRua/PR, acesse o Portal online do Comitê Intersetorial de Acompanhamento e
Monitoramento da Política para a População em Situação de Rua, inserido no site da Secretaria da Justiça, Família e Trabalho, do Estado do Paraná, onde
estão publicados, este, e os demais documentos produzidos pelo Comitê - http://www.justica.pr.gov.br/Pagina/CIAMP-Rua

PLANO DE TARBALHO 2020

4. Em 2020 novos desafios foram propostos, conforme deliberações do Comitê CIAMP Rua PR, ações que foram postas no Plano de Trabalho; cada eixo
contiveram os objetivos, ações, meta, indicador, prazo e responsáveis.

Entretanto, com o advento da pandemia à saúde COVID 19, outras prioridades foram inseridas, em detrimento daquelas que haviam sido anteriormente
aprovadas, para cumprir os protocolos à saúde, como as,
- Diretrizes COVID 19 POPRUA, bem específicas aos municípios, para proteção e defesa deste segmento que se encontrava em alta vulnerabilidade.
Foi realizado o Levantamento COVID 19 em todo o Estado do Paraná, onde 224 municípios contribuíram, municiando o,
- Relatório COVID 19 POPRUA com suas respostas.
Como a gestão 2019/2020 do CIAMPRua/PR estaria se findando, foi necessário realizar,
- Chamamento Público para eleição da gestão 2021/2022.
Como a pandemia nos obrigou utilizar novas ferramentas on-line para realizar as reuniões e continuar atendendo todo os Estado do Paraná,
- Conseguimos interiorizar duas vagas da sociedade civil do Comitê.
Foi uma grande vitória, dada a importância em continuar desenvolvendo as políticas públicas para as pessoas em situação de rua.

Para acessar os Planos de Trabalho, anuais do CIAMPRua/PR, acesse o Portal online do Comitê Intersetorial de Acompanhamento e
Monitoramento da Política para a População em Situação de Rua, inserido no site da Secretaria da Justiça, Família e Trabalho, do Estado do Paraná, onde
estão publicados, este, e os demais documentos produzidos pelo Comitê - http://www.justica.pr.gov.br/Pagina/CIAMP-Rua

PLANO DE TRABALHO 2021

5. Em 2021, como ainda a pandemia persiste, prevendo a necessidade de ampliar as políticas públicas aos usuários PSR, estamos já realizando alguns
levantamentos em parceria com outros órgãos, no formato intersetorial, sobre:
- Casais / famílias em situação de rua;
- Cadastros de PSR na Companhia Paranaense de Habitação; quantidade de 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.
Após as eleições do Comitê, com a entrada de novos representantes participando do mesmo, foi proposto capacitação a todos os membros.
- Então foi realizada a capacitação, dividida em quatro etapas, sendo uma etapa em cada mês, dentro da Reunião Ordinária do CIAMPRua/PR.
- As demais ações previstas para serem realizadas no ano de 2021, seguem na tabela abaixo.

Para acessar os Planos de Trabalho, anuais do CIAMPRua/PR, acesse o Portal online do Comitê Intersetorial de Acompanhamento e
Monitoramento da Política para a População em Situação de Rua, inserido no site da Secretaria da Justiça, Família e Trabalho, do Estado do Paraná, onde
estão publicados, este, e os demais documentos produzidos pelo Comitê - http://www.justica.pr.gov.br/Pagina/CIAMP-Rua

Histórico e competências do Comitê Intersetorial de Acompanhamento
e Monitoramento da População em Situação de Rua do Estado do Paraná
CIAMP Rua / PR

O Comitê foi criado pelo Decreto Estadual nº 2.405 de 15 de setembro de 2015, no âmbito da Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e
Direitos Humanos – SEJU, o qual iniciou seus trabalhos em fevereiro de 2017, desde então realizou reuniões mensais, sempre tendo quórum necessário dos
membros para votação, bem como convidados especiais e visitantes, realizando diversas proposições e encaminhamentos a outros órgãos, de acordo com as
decisões do colegiado, com objetivo a contemplar os eixos propostos.
Compete ao Comitê acompanhar as Políticas para a população em situação de Rua no Estado do Paraná, de forma intersetorial, com caráter
consultivo, propositivo e de monitoramento. Tem por finalidade possibilitar e auxiliar na implementação e monitoramento das políticas públicas voltadas a
este segmento, em todas as esferas da administração pública do Estado do Paraná, a fim de garantir a promoção e proteção dos direitos humanos
fundamentais da população em situação de rua.

PLANO DE TRABALHO DO CIAMP RUA PR – 2021

EIXOS

REVISÃO EM JANEIRO DE 2022
APRESENTAÇÃO EM FEVEREIRO DE 2022

EIXO 1 – DIVULGAÇÃO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PARA A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA

OBJETIVO 1.1: Fortalecer a Rede de Proteção para as pessoas em situação de rua.
Ações

Meta

Indicador / ação realizada

Prazo - REVISÃO

1.1.1 Zelar
pela
paz, não aceitando
violências contra os
cidadãos
em
situação de rua,
fortalecendo
a
execução
e
funcionamento dos

- Produzir Nota Técnica,
de
orientações
sobre
padronização
no
atendimento, em Serviços
de acolhimentos, para
evitar violências contra a
PSR.

Nota Técnica encaminhada
aos Municípios que têm
Serviços de Acolhimento modalidades Casa de
Passagem, Abrigo Institucional
e República.
para adultos PSR.
E publicada no portal do

2021
REVISÃO – AÇÃO
REALIZADA 100%

Responsávei
s
SEJUF/POP
RUA
/
DAS/CIAMP
Rua/PR

Observação: As casas de
acolhimento são muito
importantes no tocante a
serviços, programas situação de violência, cada
e benefícios segundo município quando oferta CIAMPRuaPR
as normativas.
este serviço realiza a seu
modo.
Poderia
este
orientar uma padronização.
1.1-2
Manter Realizar pelo menos uma
anualmente, dados ação no âmbito do Estado
atualizados sobre as do Paraná.
PSR
(exemplo:
utilizar os dados do
CadÚnico, do IBGE,
outros).

1.1.3
Trabalh
ar com
as
política
s
pública
s
de
forma

1.1.3.1 - SEAB/SEJUF Promover a distribuição de
alimentos in natura a
instituições que atuam
junto a população em
situação
de
rua,
cadastradas no Conselho
Estadual de Assistência
Social ou avalizadas pelo

Relatório de Levantamento
Geral – adultos, adolescentes
e crianças PSR – 2021 –
realizado
através
do
levantamento das plataformas
do Governo Federal > enviada
aos municípios e publicada no
portal do CIAMPRuaPR.

Ano 2021
REVISÃO –
AÇÃO REALIZADA 100%

2021/ 2023
1.1.3.1.1 - Listagem das
Instituições que atendem a REVISÃO
PSR, entregues à SEAB, pela 1. Listagem de instituições
SEJUF.
PSR, fornecida pelo DEDIF,
para a SEAB/CEASA – em
1.1.3.1.2 - Fornecimento dos julho de 2021. - Ação 100%
alimentos, pela SEAB, às realizada
Instuições indicadas.
2.
Fornecimento
de
4

SEJUF –
CIAMP
Rua/PR/POP
RUA/DAS;
Municípios.

SEJUF –
SEAB CIAMP
Rua/PR Municípios.

interset
orial e
interde
penden
te.

CIAMP RUA, em parceria
com o Programa Compra
Direta Paraná e do Banco
de Alimentos.

1.1.3.2 - POPRUA/DPCA –
SEJUF - Buscar diretrizes
para
políticas
de
atendimento, visando à
proteção de crianças e
adolescentes em situação
de rua, com a realização
de
um
levantamento,
através dos Sistemas do
Governo
Federal
da
assistência social, com
sistematização
e
publicação dos dados.

1.1-4
projetos

1.1.3.2.1
Levantamento
realizado através dos dados
dos Sistemas do Governo
Federal;

toneladas de alimentos innatura,
entregues
pela
SEAB/CEASA, às Instituições
listadas pelo DEDIF – em
julho de 2021. - Ação 100%
1.1.3.2.2 – Sistematização realizada.
realizada e publicada.
3. Levantamento PSR de
crianças e adolescentes –
realizado junto com o geral. para o Plano Estadual da
Criança e Adolescente: Ação
100% realizada

Fomentar Pensar em algum projeto Por enquanto, ainda em
de ocupacional e até com período de pandemia COVID

SEJUF –
DPCA –
POPRUA –
DAS e
CIAMPRuaP
R

1.1.3.2.2 – Sistematização
realizada e publicada – Ação
100% realizada;

Ano 2021
SEJUF –

moradia/habitação
social
junto
aos
órgãos competentes
para PSR.

participação de renda a ser
realizado nos municípios.
Creio
que
já
tenha
municípios que estejam
desenvolvendo
projetos
desta
natureza.
Estes
projetos
favoreceria
o
acompanhamento
e
seleção para a aquisição
da moradia.

1.1.5
Sensibilizar 1.1.5.1 Realizar pelo menos
acerca do acesso uma ação no âmbito do
gratuito
à Estado do Paraná.
alimentação
diária
para PSR;

19, os municípios estão
viabilizando acolhimentos
emergenciais, utilizando
diversos formatos, alguns
inclusive, com aluguel social.
Entretanto o Movimento
Nacional da População em
Situação de Rua – MNPR –
que é membro do
CIAMPRua/PR, realizou
Reuniões com gestores de
alguns municípios, com
objetivo de moradia/habitação
para a PSR.
1.Foi realizado um grande
movimento inter-Conselhos,
por iniciativa do
CIAMPRua/PR, mais CEAS,
mais CEDCA, mais CESAN e
CRN-8 – com a construção da
Nota Técnica Conjunta – de
Nutrição e Alimentação para a
PSR 2021;
2. Criação de Selo
comemorativo – para os
municípios que fisessem

Ação atendida, na medida do
possível e necessidade, na
realidade de cada município.

CIAMP
Rua/PR;
Municípios.

E com as ações do MNPR,
entende-se que esta ação foi
plenamente cumprida.
- Ação atendida 100%

Ano 2021

SEJUF –
CIAMP
Revisão Rua/PR;
1. Construçãoda Nota Técnica Municípios.
Conjunta – Alimentos PSR
2021 – Ação Realizada 100%
2. Grande Lançamento online
– da NTC-Alimentos PSR para todos os municípios do
Paraná pelo Canal do Youtube
da SEJUF– com 7
palestrantes – Ação 100%

adesão à NTC-Alimentos
PSR;

realizada.
3. Envio da Nota Técnica
Conjunta – Alimentos PSR,
para os 399 municípios do
Estado do Paraná – Ação
100% realizada.
4. Recepção da adesão de
diversos municípios à NTC –
Alimentos PSR – O
CIAMPRua/PR fechou parceria
com o Conselho de
Segurança Alimentar, que
ficou responsável por
acompanhar os Termos de
Adesão com os municípios;Ação 100% realizada.

1.1-6
Buscar
preventivamente,
medidas
para
atender a PSR em
sua totalidade, nas
épocas mais frias do
ano,
com
acolhimento; e para
aqueles que não
aceitam
serem

Proposição que no caso
de
alto
número
de
acolhimentos,
sejam
mantidas
as
recomendações sanitárias
e de isolamento impostas
pela pandemia de Covid19.

Primeiro semestre de 2021
1. Em final de abril o
CIAMPRua/PR, com a
parceria de diversos
municípios, construiu uma
Nota Tecnica – FRIO PSR
2021; Onde foram inseridos
todos os cuidados e medidas,
que os municípios deveria

Ano 2021
1.Construção da Nota Técnica
– FRIO PSR 2021; - Ação
100% realizada.
2. Em maio, Nota Técnica
FRIO PSR 2021, foi
encaminhada aos 399
municípios, acompanhada de

SEJUF –
CIAMP
Rua/PR;
Municípios.

acolhidos, que sejam
fornecidos
cobertores,
agasalhos,
e
vigilância de seu
bem estar durante as
noites mais frias do
ano.

adotar preventivamente e/ou
emergencialmente, com a
totalidade das pessoas em
situação de rua, em períodos
de baixas temperaturas
durante o ano.
2.Já no mês de maio, que se
pré-anunciava baixas
temperaturas, esta Nota
Técnica FRIO PSR 2021, foi
encaminhada aos 399
municípios, acompanhada de
ofício do CIAMPRua/PR –
solicitando as providências;

ofício do CIAMPRua/PR - Ação
100% realizada.
3.Em Julho, com o anúncio de
novas baixas temperaturas
extremas, reenviamos a
mesma nota técnica,
solicitando imediatas
providências, para proteção
contra o FRIO, para a PSR. Ação 100% realizada.

4. Em julho a SEJUF realizou
uma “Força Tarefa”, nos cinco
dias de extremas baixas
temperaturas - Parceria do
3. Em Julho, com o anúncio de
Paraná Cidadão, com a
novas baixas temperaturas
Defesa Civil e a Polícia Militar.
extremas, reenviamos a
Não perdemos nenhuma vida
mesma nota técnica,
PSR pelo frio. - Ação 100%
solicitando imediatas
realizada.
providências, para proteção
contra o FRIO, para a PSR.
4. Em julho a SEJUF realizou
uma “Força Tarefa”, nos cinco
dias de extremas baixas
temperaturas, em Curitiba, e
nos demais municípios do

Estado do Paraná, com a
Parceria do Paraná Cidadão,
com a Defesa Civil e a Polícia
Militar. Não perdemos
nenhuma vida PSR pelo frio.
1.1-7 Fortalecer Realizar reunião técnica
a) No dia 12 de maio de 2021
articulação
com Regionais de Saúde e
foi realizado um encontro
intersetorial para a Escritórios Regionais da
online com a temática
garantia da proteção
SEJUF.
“Proteção Social e
social e do acesso à
Tuberculose: uma atuação
saúde das pessoas
conjunta entre SUS e SUAS!”.
em situação de rua
O evento foi organizado pelo
com tuberculose.
Governo Federal, por meio do
Ministério da Cidadania e
Ministério da Saúde, e teve
como objetivo: divulgar a
Instrução Operacional
conjunta entre DCCI e SNAS
(IO) e mobilizar profissionais
da saúde e da assistência
social sobre a importância de
desenvolverem ações
articuladas entre SUS e
SUAS. Evento disponível em:
https://www.youtube.com/watc
h?v=qVXlxALO6Mg

Ano 2021
Meta atingida parcialmente,
visto que não foi possível
realizar a reunião técnica.
Ação 75% realizada.

CIAMP
Rua/PR;
SEJUF;
SESA.

b) No dia 12 de agosto de
2021 foi realizado um encontro
sobre o “Acesso à saúde da
população em situação de
rua”, sendo este uma das
atividades pertencentes a
capacitação “Dialogando
sobre saúde e equidade”
organizada pela SESA. O
evento foi direcionado aos
profissionais de saúde e
demais interessados com a
temática.

1.1-8 Divulgar sobre
serviços, programas
e
benefícios
destinados
a
população
em
situação de rua no
âmbito
da
Assistência Social.

Indicador – Nota Técnica
elaborada e distribuída aos
municípios pelos Ers.
Nota Técnica sobre a
Política de Assistência
Social e a população em
situação de rua

Nota Técnica Conjunta –
Fluxos PSR
Enviada aos Ers pelo
DAS/SEJUF

Revisão em janeiro de 2022
Nota Técnica Conjunta –
Fluxos PSR

CIAMPRua/P
R;
DAS/SEJUF;

Aprovada na Reunião
Ordinária do CIAMPRua/PR
dia 13 de dezembro de 2021
100% realizada

Indicador
–
documento
1.1.9 Monitorar o Encaminhar documento de construído,
aprovado
e 2021
funcionamento dos orientação às prefeituras encaminhado às prefeituras.

CIAMPRua/P
R

Comitês Municipais
que
atendem
a
população
em
situação de rua, e
que
pararam
de
funcionar durante a
pandemia,
e
os
municípios
que
estavam
desenvolvendo
legislações para a
criação dos Comitês
e pararam durante a
pandemia.

REVISÃO

que já tem o Comitê, e que
pararam
durante
a
pandemia. E documento
de orientação aos que
estavam desenvolvendo a
legislação para criar o
Comitê
e
que
ficou
estagnado
durante
a
pandemia.

Foi solicitado em 15/05/2021
às prefeituras o que segue:
informações ao município,
sobre o funcionamento do
Comitê
Municipal,
e
a
reativação do mesmo, caso
esteja inativo, e ativação
daqueles que ainda não
iniciaram, por serem estes de
suma
importância
para
desenvolver
as
políticas
públicas
adequadas
à
população em situação de rua,
de acordo com a realidade de
seu
município,
em
cumprimento com as normas
legais.

SEJUF/DEDI
F

O CIAMPRUA/PR
através da Coordenação da
Política
para
a
PSR,
encaminhou na data de
15/05/2021,
os seguintes ofícios aos
Prefeitos: ofício nº 07/2021 –
Londrina; 08/2021 – Curitiba;
09/2021 – São José dos
Pinhais; 10/2021 – Maringá;
11/2021 – Umuarama; 12/2021
– Foz do Iguaçu.
Ação realizada 100%

OBJETIVO 1.2: Fortalecer a Política PSR e a atuação do CIAMP RUA PR com a instituição da Política Estadual PSR.
Ações

Meta

Indicador / ação realizada

1.2-1 Acompanhar e Monitorando o Projeto de PL tramitando
monitorar o Projeto
Lei:
PL Monitorado
de Lei n°524/2019 PL continua tramitando –
na ALEP.
atualmente está na CCJ.
Visto
em

Prazo
Ano 2021
REVISÃO

12/01/2022:

Responsávei
s
SEJUF –
CIAMP
Rua/PR;

PROJETO DE LEI 524/2019
Autores: Deputado Rodrigo
Estacho.
Data Protocolo: 8/7/2019
Palavras Chave: atenção,
básica,
população,
rua,
acolhimento, miserabilidade.
Institui a Política Estadual de
Atenção Básica à População
em Situação de Rua e dá
putras providências.
Anotações: CCJ, Finanças,
Direitos Humanos.
Local Atual: PARADO NA
COMISSÃO
DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA.
Status: TRAMITANDO
1.2-2
Propor
mudanças
ao
Decreto
nº
2.405/2015, sobre o
nome do órgão ao
qual
pertence
a
atribuição
administrativa
da
Política PSR; sobre a
previsão de diárias e

Fazer as mudanças no Mudança no Decreto tramitado
decreto e encaminhar para e aprovado.
a tramitação.
As alterações do Decreto nº
Conforme enviado a todos, 2405/2015,
que
foram
estamos
propondo
a solicitadas e aprovada pelo
inserção da COHAPAR, a CIAMPRua/PR,
foram
permanência estável do realizadas.
MNPR.
Aumentando Os
documentos
estão
assim,
duas
vagas tramitando na SEJUF através

Em 12/01/2022, no site da
ALEP, foi identificado que o
PL 524/2019 – continua na
CCJ, sem alteração. Status:
Tramitando.
Ação realizada 100/%

Ano 2021
Revisão
Todos os Documentos para as
alterações
do
Decreto
2405/2015 foram feitos.
Protocolo Nº 18.181.078-5 está
tramitando dentro da SEJUF.

SEJUF –
CIAMP
Rua/PR;

translado
aos votantes no Comitê. Em
membros do Comitê atualização ao Decreto
no desenvolvimento 2.405/2015
de suas funções;
aumento das vagas
no CIAMP Rua/PR
para
incluir
a
COHAPAR.

do Protocolo Nº 17.700.618-1;
Já passou por diversos
setores da SEJUF e também
pela COHAPAR;
Em 12/01/2022 o Protocolo se
encontra na SEJUF/NPS –
Núcleo
de
Planejamento
Setorial.

Em 31/01/2022 o Protocolo se
encontra na SEPL.
Ação parcialmente realizada –
75%

EIXO 2 – ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES REALIZADAS VOLTADAS PARA A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA NO
ESTADO DO PARANÁ

OBJETIVO 2.1: Editar o Relatório Circunstanciado das ações PSR de 2021.
Ações

Meta

2.1-1 Pesquisar e
descrever todas as
ações
realizadas
pelo Comitê e pela
Política PSR durante
o ano de 2021,
realizando
o
Relatório

Elaborar um (01)
Relatório Circunstanciado
anual.

Indicador / ação realizada
Relatório Circunstanciado do
ano de 2021 construido.

Prazo
Fevereiro / março de 2022.
Relatório Circunstanciado do
ano de 2021 – já construido,
faltando somente a aprovação
do Comitê.
Ação realizada 100%.

Responsávei
s
SEJUF –
CPPOPRUA/
CIAMP
Rua/PR.

Circunstanciado
previsto no Decreto
Estadual
nº2.405/2015, para
ser apresentado ao
Comitê e depois de
aprovado enviar ao
Executivo da Pasta,
prestando
contas
sobre a Política PSR.
Depois disso será
publicado no site
www.justica.pr.gov.br
, no link do Comitê
PSR.
OBJETIVO 2.2: Realizar 11 reuniões ordinárias em 2021
Ações

Meta

2.2-1
Cumprir
o
Realizar todas as
calendário planejado Reuniões programadas no
e aprovado pelo
calendário anual.
Comitê e realizar
uma
reunião
ordinária por mês,
para
discutir,

Indicador / ação realizada
As 11 Reuniões Ordinárias do
CIAMPRua/PR, que estavam
programadas, foram
realizadas

Responsávei
s
SEJUF –
Fevereiro a dezembro de 2021 CPPOPRUA CIAMP
Revisão
Rua/PR.
Prazo

Todas as reuniões Ordinárias
previstas no calendário, foram
realizadas.

acompanhar
e
monitorar as políticas
públicas PSR.

Ação realizada 100%

EIXO 3 – PAUTA PERMANENTE SOBRE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA E LUTA PELA MORADIA – HABITAÇÃO E
OUTROS

OBJETIVO 3.1: Desenvolver estratégias de enfrentamento à violência letal, bem como, institucional e difusa contra a
população em situação de rua.
Ações
3.1-1 Estimular campanhas em parceria com
outras instituições / organizações, sobre o
enfrentamento à violências, que ocorrem
contra a PSR.

Meta
Integrar esforços
em campanhas.

Indicador / ação
realizada
Não foi realizada
nenhuma
campanha, que
tenhamos
conhecimento

Prazo

Responsáveis

Permanente

SEJUF – CIAMP
Rua/PR; parceiros.

Não realizada

OBJETIVO 3.2: Finalizar a nota técnica sobre a PSR / “Moradia Primeiro”, para novas recomendações aos municípios.

Ações
3.2-1 Atualizar a nota técnica com as
sugestões
e
recomendações
sobre
moradia/habitação,
e
encaminhar
aos
municípios.

Meta
Priorizar
atualização
finalização
mesma.

Indicador / ação
realizada
a Não foi feita Nota
e Técnica específica.
da
Entretanto a ação
foi realizada
através de apelo
sobre
Moradia/Habitação
social, e o Projeto
Moradia Primeiro,
na Nota Técnica
Conjunta –
Alimentos a PSR
de 2021, no 15º
item das
orientações às
prefeituras e
instituições.

Prazo

Responsáveis

Ano 2021

SEJUF – CIAMP
Rua/PR.

Revisão
Ação alterada e
realizada 100%

EIXO 4 – INSTITUIR O PLANO ESTADUAL PARA A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA DO ESTADO DO PARANÁ
OBJETIVO 4.1: Criar a Minuta do Plano Estadual PSR.
Ações

Meta

4.1-1 Criar a minuta do Plano Estadual PSR, e depois

Criar a minuta.

apresentar ao Comitê, para em conjunto desenvolver e
estabelecer os eixos, objetivos, ações e metas, a serem
desenvolvidas.

Indicador /
ação
Prazo
Responsáveis
realizada
Proposta de
SEJUF –
Minuta do
Ano 2021 CIAMP Rua/PR;
Plano
– 2022
Estadual
PSR – feita
Revisão
pela
Minuta
coordenaçã realizadas
o da Política
da PSR;
Ação
Levada para Realizada
o
100%
CIAMPRua/
PR;

OBJETIVO 4.2: Viabilizar estratégias para a criação do Plano Estadual PSR.
Ações

Meta

Indicador /
ação
realizada

Prazo

Responsáveis
SEJUF –

4.2-1 Estratégias/etapas

Desenvolver estratégias.

a) criar Projeto para instituir o Plano Estadual PSR, com
justificativa, objetivos, metodologia, perfil PSR, e os
eixos estratégicos, para começar a pesquisa das ações
e metas;
c) marcar videoconferência com os Escritórios Regionais
reunião

com

o

Coordenador

dos

Escritórios

Regionais, para estabelecer as diretrizes das reuniões
deles com os municípios de sua região. Cada Escritório
Regional deverá elencar as ações dentro dos eixos
estabelecidos,

relacionados

às

necessidades

PSR

naquela região. Os Escritórios Regionais deverão
compilar as ações regionais antes de nos enviar o
retorno das mesmas;

participativo

um
com

plano
a

colaboração dos escritórios
regionais da SEJUF.

b) estabelecer os eixos junto ao Comitê;
em

Elaborar

Sugestão: Como o Comitê é
grande e nem todos, talvez
tenham
acompanhar

tempo

para
o

desenvolvimento de todas as
etapas do plano, poderia ter
uma comissão de 3 ou 4
pessoas para adiantar os

No ano de
2021,
realizamos
as
seguintes
etapas
previstas na
ação do
Plano
Estadual:
fizemos a
etapa a); a
etapa b);
Pulamos a
etapa c);
fizemos a
etapa d); a
etapa e);
pulamos a
etapa f);

Ano
CIAMP Rua/PR;
2021/2022
Escritórios
Regionais;
Revisão
Municípios.
As etapas
que foram
possíveis
de serem
realizadas
em 2021,
acontecer
am; as
restantes
estão
previstas
de serem
completad
as em
2022;

Estamos na Portanto
trabalhos e ir apresentando etapa g) >
Considera
d) levantar junto ao Comitê as ações indicadas por este
desta etapa mos que a
nas reuniões ordinárias.
ente.
já fizemos a
parcela
análise
desta
e) compilar todas ações agregadas;
conjuta com ação para
f) disponibilizar as ações em Consulta Pública, onde o
os órgãos
o ano de
responsávei
2021,
público geral pode opinar e dar sugestões, no site

www.justica.pr.gov.br;
g) separar as ações por atribuição dos órgãos
governamentais, marcar reunião individual com cada
órgão envolvido, para discutir sobre
as ações que estarão sob sua responsabilidade para e
demarcar as metas;
h) Após finalizadas as reuniões e tudo compilado, levar
para o Comitê avaliar e aprovar;
i) finalizar e editar o Plano Estadual PSR.
j) lançar o Plano Estadual PSR, com período de
validade de 1 0 (dez) anos para cumprimento do Plano
Estadual PSR.

Revisão Plano de Trabalho de 2021 do CIAMPRua/PR

s, por dois
EIXOS:
1.
Educação; e
2.
Cidadania,
Mobilizaçã,
Participação
e Controle
Sociais;
As próximos
Eixos e
etapas,
deverão ser
completada
s em 2022.

Foi
realizada
100%

CONCLUSÕES DA ANÁLISE DOS EIXOS E AÇÕES

EIXO 1 – DIVULGAÇÃO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PARA A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA
OBJETIVO 1.1: Fortalecer a Rede de Proteção para as pessoas em situação de rua.
1.1.1 Zelar pela paz - Nota Técnica, de orientações sobre padronização no atendimento, em Serviços de acolhimentos, para evitar
violências contra a População em Situação de Rua – Ação realizada 100%
1.1.2 Manter anualmente, dados atualizados sobre as PSR - Relatório de Levantamento Geral – adultos, adolescentes e crianças
PSR – 2021 – Ação realizada 100%
1.1.3 Trabalhar com as políticas públicas de forma intersetorial e interdependente – Ações com a SEAB e com o DPCA/SEJUF –
Ações 100% realizadas;
1.1-4 Fomentar projetos de moradia/habitação – Orientação realizada aos municípios no último item da na Nota Técnica Conjunta
– Alimentos PSR , orientando sobre moradia/habitação. Outra ação foi realizada pelo MNPR que realizaram algumas reuniões em
municípios, sobre o assunto – Ação 100% realizada;
1.1.5 Sensibilizar acerca do acesso gratuito à alimentação diária para PSR - Orientação aos municípios realizada na Nota Técnica
Conjunta – Alimentos PSR - Ação 100% realizada;
1.1.6 Medidas para atender a PSR em sua totalidade, nas épocas mais frias do ano – diversas ações e medidas foram realizadas
-Ação 100% realizada;
1.1-7 Fortalecer articulação intersetorial para a garantia da proteção social e do acesso à saúde das pessoas em situação de rua
com tuberculose – Duas Reuniões foram realizada, faltando a reunião técnica - Ação 75% realizada.
1.1-8 Divulgar sobre serviços, programas e benefícios destinados a população em situação de rua no âmbito da Assistência Social
– Através da Nota Técnica – Fluxos PSR - Ação 100% realizada;
1.1.9 Monitorar o funcionamento dos Comitês Municipais que atendem a população em situação de rua - Ação 100% realizada;

OBJETIVO 1.2: Fortalecer a Política PSR e a atuação do CIAMP RUA PR com a instituição da Política Estadual PSR.
1.2-1 Acompanhar e monitorar o Projeto de Lei n°524/2019 na ALEP - Ação 100% realizada;
1.2-2 Propor mudanças ao Decreto nº 2.405/2015 - Ação 75% realizada.

EIXO 2 – ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES REALIZADAS VOLTADAS PARA A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA NO
ESTADO DO PARANÁ
OBJETIVO 2.1: Editar o Relatório Circunstanciado das ações PSR de 2021.
2.1.1 Relatório Circunstanciado do ano de 2021 construido – Ação 100% realizada.
OBJETIVO 2.2: Realizar 11 reuniões ordinárias em 2021
2.2-1 Cumprir o calendário planejado e aprovado pelo Comitê e realizar uma reunião ordinária por mês, para discutir, acompanhar
e monitorar as políticas públicas PSR - Ação 100% realizada.

EIXO 3 – PAUTA PERMANENTE SOBRE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA E LUTA PELA MORADIA – HABITAÇÃO E
OUTROS

OBJETIVO 3.1: Desenvolver estratégias de enfrentamento à violência letal, bem como, institucional e difusa contra a
população em situação de rua.
3.1-1 Estimular campanhas em parceria com outras instituições / organizações, sobre o enfrentamento à violências, que ocorrem contra a
PSR – Ação não realizada;
OBJETIVO 3.2: Finalizar a nota técnica sobre a PSR / “Moradia Primeiro”, para novas recomendações aos municípios.
3.2-1 Atualizar a nota técnica com as sugestões e recomendações sobre moradia/habitação - a ação foi realizada através de apelo sobre
Moradia/Habitação social, e o Projeto Moradia Primeiro, na Nota Técnica Conjunta – Alimentos a PSR de 2021, no 15º item - Ação 100%
realizada.

EIXO 4 – INSTITUIR O PLANO ESTADUAL PARA A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA DO ESTADO DO PARANÁ
OBJETIVO 4.1: Criar a Minuta do Plano Estadual PSR.
4.1-1 Criar a minuta do Plano Estadual PSR, e depois apresentar ao Comitê, para em conjunto desenvolver e estabelecer os eixos,
objetivos, ações e metas, a serem desenvolvidas - Ação 100% realizada.

OBJETIVO 4.2: Viabilizar estratégias para a criação do Plano Estadual PSR.

4.2-1 Estratégias/etapas – PE/PSR será elaborado em dois anos: Constituida a Comissão do Plano Estadual; Iniciados os estudos
gerais; Realizados os estudos e elaboração de 2 Eixos: Educação e Cidadania; restando 6 eixos para 2022 - Ação 100% realizada.
Na conclusão da análise do Plano de Trabalho de 2021 do Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da Política
da População em Situação de Rua – CIAMPRua/PR – foram demonstrados que estavam previstos quatro eixos, integrando
dezessete ações previstas para serem realizadas em 2021.
CONCLUSÃO: Das dezessete ações previstas, quatorze delas foram realizadas 100%, duas foram realizadas 75%, e uma
ação não foi realizada.
Todos trabalharam muito para alcançarmos estes percentuais, parabéns pelo esforço de todos, pelo tempo despendido, pela
parceria e colaboração.
Muito obrigada!

*Revisão do Plano de Trabalho de 2021, do CIAMPRua/PR - Aprovado na Reunião Ordinária de 08 de fevereiro de 2022.

