SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS – SEJU
DEPARTAMENTO DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA – DEDIHC
Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da Política da População em Situação de Rua

1

Memória da Reunião Ordinária do CIAMPRua/PR – 19/02/2019

2

No décimo nono dia do mês de fevereiro de dois mil e dezenove, às 13h00 min, na Sala de Situação,

3

Departamento de Estradas de Rodagens – DER, Av. Iguaçu, 420, nesta Capital, foi realizada a Reunião

4

Ordinária do Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da Política da População em

5

Situação de Rua no Estado do Paraná – CIAMPRua/PR. Fizeram-se presentes nesta reunião, conforme

6

convocação prévia: Representantes Governamentais Titulares: Patricia Cavicholo Tortato (SEDS);

7

Dulce Darolt (SEJU); Soraya (SEED). Representantes Governamentais Suplentes: Deise Mara Berno

8

(SEDS); Regina Bley (SEJU); Tatiani (SEDS). Representantes da Sociedade Civil Titulares: Leandro

9

Madureira Cavali (Pastoral do Povo da Rua). Representantes da Sociedade Civil Suplentes: Jaqueline

10

Maele (Casa de Acolhida São José) e

11

Convidados (as) e Colaboradores (as): Keity Fala Cruz (Ministério Público do Paraná). 1. Abertura:

12

Cumprimentando a todos os presentes, a Dulce Maria Darolt deu início à Reunião, passou a palavra para

13

Tatiani, que justificou sua saída e apresentou as duas representantes da SEDS substitutas: Patricia como

14

titular, Deise como suplente. 2. Análise e Aprovação da pauta: A pauta foi aprovada. 3. Aprovação da

15

Memória: As memórias de novembro e dezembro foram aprovadas. 4. Informes Coordenação: Dulce

16

informou sobre o processo de eleição, onde três das quatro entidades habilitadas estavam presentes na

17

reunião específica – sendo esta uma exigência do edital – sendo portanto eleitas por Aclamação: INRUA,

18

PASTORAL e CASA DA ACOLHIDA. A quarta entidade habilitada – CRP, que esteve ausente, a qual na

19

sequência entrou com Recurso, justificando sua ausência. Sendo assim, foi decidido pela Comissão

20

Eleitoral eleger a entidade, visto que não houve objeções quanto a justificativa de ausência. 5.

21

Planejamento para 2019: Dulce apresentou o calendário proposto para 2019, mantendo as reuniões nas

22

segundas terças-feiras de cada mês, no período da tarde, sendo o mesmo aprovado pelo Comitê. Foi

23

sugerido que o Comitê trabalhe no ano de 2019, dentro do planejamento do ano anterior, acrescentando

24

e atualizando as sugestões de ações, dando assim continuidade ou acrescentando novos projetos ao

25

Plano de Trabalho do CIAMP Rua/PR. Ainda sugeriu o reenvio do planejamento de 2018, para que

26

possam ser feitas contribuições para a elaboração do novo plano de Trabalho para 2019. Foi sugerido

27

que fossem destacados no Plano de Trabalho de 2018, o que foi realizado e o que não foi, para ter uma

28

melhor visualização daquilo que faltou realizar. Dulce se disponibilizou fazer o mesmo para a reunião de

29

março. Foi destacado o assunto dos quatro Seminários que foram realizados em 2018, onde foram

30

contemplados diversos objetivos e ações previstos no Plano de Trabalho de 2018. Outrossim, foi

31

lembrado da importância de programação antecipada das viagens, para assim efetivar uma base das

32

despesas para os órgãos governamentais, para deslocamento dos membros. Jaqueline sugeriu uma

33

capacitação específica para a política da População em Situação de Rua. Regina informou que há

34

proposta de uma capacitação geral, incluindo todos os Conselhos, desenvolvendo as particularidades de

35

todas as politicas no campo dos direitos humanos, como uma formação de Conselheiros. Dulce relata

Antonia Maria Mochi Maia (Pastoral do Povo de Rua).
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36

sobre os documentos que chegaram do IBGE, informando sobre a criação de dois “GTs” do IBGE, os

37

quais desenvolverão estudos e ações para levantamento de dados sobre a População em Situação de

38

Rua. (Tempo sem gravar – faltou pilha no gravador) Jaqueline informa sobre a necessidade de

39

ampliação de vagas nos centros de atendimentos para a população em situação de rua, pois todos os

40

dias ficam pessoas para fora, impossibilitadas de serem atendidas. Regina destacou a importância de

41

buscar aproximação da política do CIAMP Rua Estadual com os municípios do interior, bem como, com

42

Curitiba. Foi destacada a importância de projetos que busquem dar maior visibilidade e conscientização

43

da existência da real situação das pessoas que estão nas ruas. 6. Relatório Circunstanciado - foi

44

decidido o envio do Relatório Circunstanciado, com as mudanças propostas, para que seja analisado e

45

aprovado online pelos membros do Comitê. Em seguida, Dulce destacou a importância de iniciar o Plano

46

Estadual da Política da População em Situação de Rua durante este ano, com a possibilidade de

47

validade de quatro anos. Outro destaque foi a importância de buscar meios para o monitoramento dos

48

centros de atendimento a essa população para o recolhimento e atualização de dados, pois muitas

49

pessoas itinerantes em situação de rua não estão conseguindo ser atendidas pelos Centros POP em

50

Curitiba. Na continuidade foi relatado pela Soraya / SEED, sobre a reunião do GT de Educação/CIAMP

51

Rua-PR, onde foi sugerido marcar agenda com o Secretário da Educação, para que o órgão desenvolva

52

trabalhos sobre o Dia Nacional da População em Situação Rua, bem como, a elaboração de um curso

53

para os professores, conscientizando sobre a problemática. Na sequência da Reunião Ordinária do

54

Comitê, foi sugerido realizar campanha de conscientização e prevenção a violência contra a mulher,

55

focando nas mulheres em situação de rua, e também sobre a situação das gestantes e das crianças que

56

nascem nestas condições de maneira conjunta. Foi decidido convidar, para a próxima reunião, em

57

princípio o município de Curitiba, com representantes da FAS e da Secretaria Municipal da Saúde, para

58

conversar sobre estas duas pautas – atendimento da gestante/mãe em situação de rua e atendimento de

59

pessoas itinerantes PSR nos Centros POP. 7. Informações Gerais: não houve informes. 8.

60

Encerramento: Sem mais a ser discutido, Dulce Darolt encerrou a reunião. A presente memória foi

61

redigida por Maria Eduarda Bacellar, da Divisão de Apoio aos Conselhos, Departamento de Direitos

62

Humanos e Cidadania (DAC/DEDIHC).
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