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 – 14/05/2019

2

No décimo quarto dia do mês de maio de dois mil e dezenove, às 13h45 min, no Palácio das Araucárias,

3

Rua Jacy Loureiro de Campos, s/n, nesta Capital, foi realizada a Reunião Ordinária do Comitê

4

Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da Política da População em Situação de Rua no

5

Estado do Paraná – CIAMPRua/PR. Fizeram-se presentes nesta reunião, conforme convocação prévia:

6

Representantes Governamentais Titulares: Dulce Maria Darolt (Secretaria de Estado de Justiça,

7

Família e Trabalho – SEJUF), Patricia Cavichiolo Tortato (SEDS/CPSE). Representantes

8

Governamentais Suplentes: Eliana de Fátima (SEED), Deise Mara Berno (SEDS). Representantes

9

da Sociedade Civil Titulares: Jaqueline Maele Rabelo (Casa da Acolhida São José), Leandro

10

Madureira Cavali (Pastoral do Povo de Rua),Vanessa de Souza Lima Dalberto (Instituto Nacional de

11

Direitos Humanos da População em Situação de Rua – Inrua).Convidados (as) e Colaboradores (as):

12

Simone Alibosek. (FAS), Odair Cesar (Centro Pop Fazenda Rio Grande), Endia Rara (Centro Pop

13

Fazenda Rio Grande), Grace Puchetti (DPSD), Valdeci Costa (DPSD).1. Abertura: Cumprimentando a

14

todos os presentes, Dulce Maria Darolt deu início à Reunião. 2. Aprovação da Pauta: A pauta foi

15

aprovada 3. Aprovação da Memória de Abril: A memória foi aprovada. 4. Apresentação – Relatório

16

POP Rua CPSE- SEDS – Téc. Carmem Zadra: Carmem Zadra apresentou-se e iniciou sua

17

apresentação sobre o Panorama dos Serviços para População em Situação de Rua. Explicou que os

18

serviços atuais são: Centro POP em 15 municípios, continuou sua fala explicando que são só 15

19

municípios pois as maiores demandas de municípios estão nos grandes municípios. Discorre sobre os

20

serviços em abordagem social e acolhimento institucional para pessoas em situação de rua em 20

21

municípios. Discorre que o aporte financeiro nestes três serviços é de mais de seis milhões e trezentos

22

mil reais por ano. Relata que os municípios paranaenses estão com dificuldades na utilização desses

23

recursos apresentando saldos expressivos. Informou que houve repasses suspensos por terem

24

acumulado mais de 12 (doze) parcelas na conta. Discorreu sobre as dificuldades relatadas pelos

25

municípios: falta de profissionais, falta de qualificação para as equipes técnicas, desconhecimento e/ou

26

aprimoramento para um atendimento adequado ao público-alvo. Dulce pergunta sobre o “capacita” e

27

Carmem responde que não se recorda mas acredita ser nível médio. Carmem discorre sobre as

28

dificuldades sobre os problemas para consolidar a colaboração entre as diversas políticas públicas. Após

29

relatou sobre o Centro Pop que iniciou em outubro de 2016, abrange 15 municípios, com um total de 20

30

unidades, 7 estão com o repasse de recursos bloqueados por possuírem mais de 12 parcelas

31

acumuladas. Relata que Paranaguá está com mais de 24 meses de repasses represados e que 10

32

municípios estão com problemas na composição da equipe. Carmem discorreu sobre o serviço

33

especializado em abordagem social o qual iniciou o repasse em março de 2017, discorreu também sobre

34

o serviço de acolhimento institucional onde há 20 municípios cofinanciados em dois milhões e setecentos

35

e cinquenta e um mil reais. Carmem discorreu sobre as propostas da CPSE onde estão as cidades de
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36

Ibiporã, Paiçandu, Rolândia e Sarandi cujo prazo para implantação se finda em junho de 2019. Carmem

37

discorreu e explicou as propostas. Finalizou sua fala dizendo que é importante somar esforços para

38

mobilizar os municípios. Simone/Prefeitura de Ctba, diz que dará uma atenção para estas questões.

39

Dulce relata que fez questão em convidar Carmem para elucidar sobre a atual situação e solicita cópia da

40

apresentação da Carmem – ficou decidido que seria enviado na continuidade. Dulce informa que sobre o

41

mesmo assunto, receberam da Fazenda Rio Grande um relato sobre a situação em que se encontra o

42

Centro Pop e fez a leitura da mesma, onde estão apontados alguns problemas de RH, os quais

43

diminuirão o bom atendemento aos seus assistidos. Odair do Centro POP, explicou mais sobre o caso

44

relatado, sinalizado pela equipe de Fazenda Rio Grande, e informa que já está marcada uma

45

reunião/visita técnica do Escritório Regional da SEDS para o dia 30/05. O CIAMP decidiu enviar a

46

Patricia/SEDS e Vanessa/INRUA-Mãos Invisíveis, para serem as representantes do Comitê, nesta visita

47

técnica. 5. Aprovação do Organograma do Plano de Trabalho 2019: Dulce apesenta o plano para

48

possíveis alterações do Comitê. Por deliberação dos presentes o Plano de Trabalho e Organograma de

49

2019 do mesmo foram aprovados. Dulce aproveitou para mostrar a todos a Minuta da Nota Técnica sobre

50

o assunto População em Situação de Rua, para conhecimento de todos. Deliberaram para que a mesma

51

fosse enviada por e-mail para possíveis contribuições. 6. Informes Gestão – Membros e Gerais: Dulce

52

informa que dia 10/07 haverá a Reunião descentralizada do CEAS no Município de Umuarama, onde

53

talvez consigam, em paralelo, realizar reunião com o município sobre as pessoas em situação de rua.

54

Sobre a Reunião do CIAMP de Curitiba no dia 30/05, ficou decidido que o Lendro/Pastoral e a

55

Jaqueline/Casa da Acolhida, serão os representantes do Comitê, para acompanhamento da Política.

56

Vanessa/INRUA-Mãos Invisíveis informa que no dia 06/06 haverá um evento do MNPR, e que enviarão

57

por e-mail mais informações sobre o mesmo. 7. Encerramento: Dulce encerrou a reunião plenária

58
59
60

agradecendo por todos os que puderam comparecer e pela presença de todos.
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