
                 

Memória da Reunião Ordinária do CIAMPRua/PR – 08/02/2022

No oitavo dia do mês de fevereiro de 2022, às 09h, deu-se início à reunião ordinária do mês de
fevereiro de 2022, on-line,  realizada por meio da plataforma Conferência,  da CELEPAR, do
Comitê Intersetorial  de Acompanhamento e Monitoramento da Política para a População em
Situação de Rua do Estado do Paraná - CIAMPRua/PR. Fizeram-se presentes  Representante
Titular Governamental: Dulce  Darolt  –  SEJUF/DEDIF;  Eliana  de  Fátima e  Silva  Vieira  –
SEED/DEDI; Ten.  Danilo  Alexandre  Mori  Azolini  -  SESP/PR/Londrina; Patrícia  Cavichiollo
Tortato - SEJUF/DAS/DPSE; Rosane Souza de Freitas – SESA/DAV. Representante Suplente
Governamental:  Amélia  Cabral  Alesssi  –  SEJUF/DEDIF/CEIM.  Representante  Titular
Sociedade Civil: Julia Mezarobba Caetano Ferreira – CRP-PR; Nazaré de Campos Stihaeinco –
Bom Samaritano de Cornélio Procópio; Francieli Ramos Padilha – Vila Vicentina Ponta Grossa.
Representante Suplente Sociedade Civil:  Joao Victor da Silva – CRP-PR; Carlos Umberto dos
Santos  –  MNPR. Patrícia  de  Freitas  Kwiatkoski  –  Casa  Da  Acolhida  Vila  Vicentina  Ponta
Grossa; Convidados Especialístas/Parceiros/Colaboradores: Andréia Corat (DEDIF), Poliana
Castanha  (DEDIF)  Dr.  Silvio  Jardim (DEDIF),  Taisa  da  Motta  Oliveira  –  Assistente  Social
NUCIDH; Rafael de Lima Borba – COHAPAR; Márcia – Prof. Curitiba; Raphael Ernani Rigoti –
Coordenador Centro-POP São José dos Pinhais; Cassiane da FAS participou da reunião no lugar
do Walter. 01. Abertura: Após a espera do tempo regimental e uma breve apresentação dos (as)
presentes, a coordenadora Dulce Darolt deu início a Reunião Ordinária do Comitê Intersetorial
de Acompanhamento e Monitoramento da Política da População em Situação de Rua do Estado
do Paraná – CIAMPRua/PR. Em seguida, o Dr. Silvio – novo chefe do DEDIF – agradeceu ao
trabalho que vem sendo realizado por todos do comitê e em especial a coordenadora Dulce, esta
que é  uma profissional  extremamente  comprometida  com a causa.  Além disso,  o  Dr.  Silvio
enalteceu que está  à  disposição para tudo que se possa fazer para minorar o sofrimento das
pessoas em situação de rua e auxiliar em tudo que for preciso para dar andamento nas políticas
públicas para este segmento. Dulce solicitou que todos abrissem suas câmeras para tirarem uma
foto de todos os presentes. Em seguida, os representantes governamentais e da sociedade civil se
apresentaram brevemente e desejaram um ótimo ano de trabalho para o comitê. A Cassiane da
FAS participou da reunião no lugar do Walter – que está de férias. Rafael, psicólogo, representou
a COHAPAR no lugar da Izabel que estava impossibilitada de participar da reunião. Por fim,
após as apresentações,  Dulce deu sequência para a  aprovação da pauta.   02.  Aprovação da
Pauta: Dulce realizou a leitura da pauta para conhecimentos de todos – esta que foi enviada
anteriormente  por  e-mail  com os  demais  documentos  constituintes  da reunião.  Não havendo
nenhuma  objeção,  a  pauta  foi  aprovada.  03.  Memória  da  reunião  ordinária  do  mês  de
dezembro 2021, para aprovação:  Dulce compartilhou a memória para visualização de todos
(as) e informou que essa foi especialmente diferente por conta de problemas técnicos, partindo
através  de  relatos  dos  membros  presentes.  Não  houve  nenhuma  solicitação  de  alteração  da
Memória e, portanto, esta foi aprovada. 04. Aprovação da proposta da agenda das reuniões
ordinárias do Comitê para o ano de 2022:  Em seguida,  Dulce compartilhou a agenda das
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reuniões ordinárias que acontecerão no ano de 2022, estas que serão nas 2º terça-feira de cada
mês, mas que podem sofrer alterações conforme a disponibilidade dos (as) conselheiros (as).  As
reuniões foram dispostas da seguinte maneira:  Reuniões Ordinárias - 08 de Fevereiro; 08 de
Março; 12 de Abril; 10 de Maio; 14 de Junho; 12 de Julho; 09 de Agosto; 13 de Setembro; 11 de
Outubro; 08 de Novembro e 12 de Dezembro.  Reunião Extraordinária  - 15 de Agosto, para
comemorar  o dia 19 de agosto,  Dia Nacional da Luta da População em Situação de Rua.  A
agenda foi aprovada pelo Comitê.  05. Proposta de agenda para as reuniões da Comissão do
PE/PSR: A data estabelecida foi o dia 24 de Fevereiro das 09h00min às 12h00min. A data foi
aprovada  pelo  Comitê.  06.  Apresentação  pela  coordenação  da  Política  da
POPRUA -  do  RELATÓRIO  CIRCUNSTANCIADO  2021  –  CIAMPRUA/PR :
Dulce  relembrou  a  todos  (as)  que  o  relatório  de  2021 foi  previamente  enviado  e
agradeceu  a  colaboração  da  residente  técnica  Graziella  Molina,  que  trabalhou  o
mês  de  Dezembro  todo  elaborando  o  referido  relatório,  este  que  foi  revisado  e
complementado  pela  própria  coordenadora  Dulce.  Em seguida,  Dulce  realizou  a
leitura  de  um  resumo  do  relatório,  pois  o  mesmo  é  muito  extenso  e  não  seria
possível  ler  tudo  na  reunião.  Segue  o  texto  lido  e  apresentado:  “O  Plano  de
Trabalho  de  2021  foi  posto  pelo  Comitê  Intersetorial  de  Acompanhamento  e
Monitoramento  da  Polít ica  da  População  em  Situação  de  Rua  –  CIAMPRua
Paraná,  que  atua  com  natureza  intersetorial  em  ação  conjunta  das  seguintes
políticas  públicas:  Justiça,  Direitos  Humanos,  Cidadania,  Segurança  Pública,
Trabalho,  Emprego,  Moradia,  Habitação,  Assistência  Social,  Educação  e  Saúde,
Ministério  Público  do  Trabalho  e  dos  Direitos  Humanos,  Defensoria  Pública
Estadual e da União, OAB, ALEP. Dentre essas constituem compromisso geral do
CIAMPRua-PR:  Consolidação  e  Implementação  das  Polít icas  para  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 a Deliberação do CIAMPRua-PR, os eixos norteadores para
o  ano  de  2021  foram:  Eixo  1  –  Divulgação  e  Fortalecimento  da  População  em
Situação de Rua; Eixo 2 – Acompanhamento das ações voltadas para a população
em  situação  de  rua;  Eixo  3  –  Pauta  permanente  sobre  o  enfrentamento  à
violência,  luta  pela  moradia,  habitação  e  outros;  Eixo  4  –  Elaborar  o  Plano
Estadual  para  a  População  em  Situação  de  Rua.  Principais  ações  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  da  população  em  situação  de  rua,  realizando
alguns  levantamentos  em  parceria  com  alguns  outros  órgãos  no  formato
intersetorial  sobre:  casais  e  famílias  em situação  de  rua  à  pedido  da  Defensoria
Pública;  cadastro  da  população  em situação  de  rua  na  Companhia  Paranaense  de
Habitação;  levantamento  sobre  a  quantidade  de  pessoas  em  situação  de  rua
infectadas  pelo  COVID-19  através  da  SESA;  acompanhamento  da  construção  de
protocolos  de  atendimento  em  Casas  de  Passagem  24hrs  no  município  de
Curit iba;  Projeto  de  Impacto  para  a  proteção  da  população  em  situação  de  rua
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contra  as  baixas  temperaturas  extremas;  Nota  Técnica  –  Frio  2021 enviadas  para
todos  os  municípios  nos  picos  de frio  no  Estado do Paraná;  Live  de  Lançamento
da  Nota  Técnica  Conjunta  -  Alimentos  à  PSR;  Distribuição  de  Alimentos  em
parceria  com  a  SEAB  e  CEASA –  04  Toneladas  de  Alimentos  à  Insti tuições  de
Curit iba  e  Região  Metropolitana  que  atendem  a  PSR;  Apresentação  do  Projeto
para  o  Plano  Estadual  da  Política  da  População  em  Situação  de  Rua;  Criada  a
Comissão Temporária do Plano Estadual da PSR e em conjunto elaborado os dois
eixos,  Eixo  da  Educação  e  o  Eixo  de  Cidadania;  Apresentação  e  aprovação  da
proposta  de  lei  para  insti tuir  a  Política  Estadual  da  População  em  Situação  de
Rua.”  Após  a  leitura,  Dulce  novamente  agradeceu  a  residente  Graziella  e
parabenizou  todos  os  membros  do  CIAMPRua/Pr,  por  terem  realizado  todo  este
conjunto  de  atividades  em prol  da  população  em situação  de  rua,  além de  todos
os  convidados  e  pessoas  envolvidas  pontualmente  no  desenvolvimento  da
política.  Nazaré  destacou  a  importância  de  um  relatório  tão  completo  para  a
história  do  CIAMPRua/Pr  e  para  os  novos  membros  que  virão,  estes  que  terão
acesso  a  esse  importante  registro.  Dulce  indicou  que  depois  de  aprovado,  o
relatório  será apresentado ao secretário  e  postado no portal  do CIAMP estando à
disposição  de  toda  população.  Não  havendo  mais  nenhum  apontamento  ao
relatório,  Dulce  colocou  em  votação  aos  representantes  do  Comitê.  Não  houve
nenhuma  objeção  e  portanto,  o  Relatório  Circunstanciado  de  2021  foi  aprovado
por  unanimidade  pelo  Comitê.  07. Apresentação  da  Análise  do  Plano  de
Trabalho  de  2021:  Dulce  destacou  que  na  revisão  ela  comparou  o  que  estava
previsto  com  a  realidade  de  2021.  A  Francielle  (Ponta  Grossa),  Anderson
(Cornélio  Procópio)  e  a  Izabel  (COHAPAR)  adentraram  no  Comitê  para
substituir  representantes  que  tiveram que se  ausentar.  Dulce  enviou previamente
a  tabela  completa  com  a  revisão  para  todos  (as)  e  apresentou  ao  vivo  para
visualização  de  todos  (as),  solicitando  assim,  eventuais  alterações  e  debates
desejados,  conforme  foi  realizando  a  leitura  das  ações,  objetivos  e  eixos.  Segue
o  resumo  da  tabela  apresentada:  “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
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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 realizadas,
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.”. Taisa sugeriu que seja elaborada uma Nota Técnica sobre
o programa Moradia Primeiro no Plano de Trabalho de 2022. Patrícia sugeriu que seja também

Palácio das Araucárias
Rua Jacy Loureiro de Campos, s/n – Centro Cívico - Curitiba / PR

Fone: (41) 3210-2419 – CEP 80530-140 

9

10
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166



                 

elaborada  uma Nota  Técnica  sobre  o  Aluguel  Social,  sendo importante  não somente  para  a
população de rua, mas também para mulheres que sofrem violências. Não houve mais nenhuma
manifestação e a revisão foi posta em votação do pleno. A Revisão foi aprovada pelo Comitê na
Reunião Ordinária de Fevereiro de 2022. 08. Apresentação da Proposta do Plano de Trabalho
para 2022 – para estudo: Dulce informou que a proposta foi enviada para todos (as) e como não
há mais tempo hábil para discussão, os representantes deverão ler e realizar seus apontamentos
para a coordenação complementar gradativamente para sua versão final. Dulce indicou que as
propostas de ações deverão ser enviadas via e-mail. Em seguida, foi posto em votação que a
pauta seja debatida,  analisada e aprovada na próxima reunião ordinária (Março) para melhor
desenvolvimento  do  Plano  de  Trabalho  de  2022.  08.   Informes  –  Gestão  SEJUF. 8.1
Apucarana solicita pauta sobre Infiltrados no meio da PSR, como tratar?: Dulce indicou
que a proposta de pauta refere-se a um assunto que está angustiando o município sobre pessoas
que se infiltram no meio das pessoas em situação de rua, mas são indivíduos que são traficantes,
ladrões e demais atividades ilícitas. Portanto, a solicitante pediu que o assunto seja pautado no
CIAMPRua PR para que seja debatido com os  demais municípios  para verificar  se há mais
infiltrados e como tratar a questão. A pauta foi aprovada para a próxima reunião. 8.2 Atualização
sobre Projeto de Lei da Política Estadual da PSR no Paraná: Dulce mencionou que repassou
o projeto para o Dr. Silvio e para a Maria Eduarda para análise e aprovaram a redação disposta,
portanto, agora serão construídos os documentos para abrir os encaminhamentos e tramitar o
Projeto de Lei da Política Estadual da PSR. 09.  Informes – Membros e Gerais: Carlos informou
sobre a construção do Observatório no Estado do Paraná, sendo o primeiro Estado a possuir um
observatório para as pessoas em situação de rua, atingindo as pessoas que necessitam do Poder
Judiciário que estão dentro dos presídios e não conseguem acessar seus direitos à liberdade.
Ademais,  atingindo  também a  população  de  rua  que  necessita  de  acesso  à  Saúde  e  demais
serviços que são seus direitos básicos, sendo um exemplo para o Brasil inteiro. O Observatório
está localizado na Rua Rockfeller – próximo a Secretaria de Saúde e em frente ao Quartel da
Polícia Militar – com horário de atendimento das 09:00 às 17:00 em formato presencial. A Taisa
convidou a todos (as) a auxiliar na construção do Plano de Atuação da Defensoria Pública do
Paraná  e  seus  núcleos  especializados,  sendo realizada  uma Audiência  Pública  no  dia  09  de
Fevereiro  às  09:00 para  construção do plano contando com as  regiões  de  Cascavel,  Foz  do
Iguaçu, Francisco Beltrão, Guarapuava, Pato Branco e União da Vitória. O convite do evento foi
repassado no grupo do CIAMP. 10. Encerramento: Por fim, a coordenadora da política, Dulce,
agradeceu a presença de todos e todas e encerrou a Reunião Ordinária de Fevereiro do Comitê
Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da Política da População em Situação de Rua
do Estado do Paraná. A presente memória de reunião foi lavrada pelo estagiário Davi da Rosa.
Revisada  por  Dulce  Darolt.  Memória  aprovada  no  dia  08  de  março  de  2022,  na  Reunião
Ordinária do CIAMPRua/PR.
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