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1

Memória da Reunião Ampliada do CIAMPRua/PR – 10/07/2019

2

1. No décimo dia do mês de JULHO de dois mil e dezenove, às 08h45 min, no Palácio das

3

Araucárias, Rua Jacy Loureiro de Campos, s/n, sétimo andar, nesta Capital, foi realizada a

4

Reunião Ampliada 2019 do Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da Política

5

da População em Situação de Rua no Estado do Paraná – CIAMP Rua/PR. Fizeram-se presentes

6

nesta reunião, conforme convocação prévia: Representantes Governamentais Titulares: Dulce

7

Maria Darolt (SEJUF/DEDIF). Representantes Governamentais Suplentes: Márcia Vellozo de

8

Burgos (SEJUF/DDM), Marisa da Costa (SESA/DRC), Sandra Mara Monteiro (SEED/DEDIH),

9

Tenente Danilo Alexandre Mori Azolini, (SESP). Representantes da Sociedade Civil Titulares:

10

Jaqueline Maele Rabelo (Casa da Acolhida São José), Leandro Madureira Cavali (Pastoral do

11

Povo de Rua), João Victor da Silva (CRP). Representantes da Sociedade Civil Suplentes:

12

Julia Mezarobba Caetano Ferreira (CRP), Antonia Maria Mochi (Pastoral do Povo da Rua),

13

Carlos Umberto dos Santos (MNPR). Convidados Especiais: Adayr Cabral Filho

14

(SEJUF/DG), Devechi (SEJUF/DJ), Marco Antonio da Rocha (MP Londrina – Palestrante), Ana

15

Raggio (SEJUF/DEDIF), Amélia Cabral Allessi (SEJUF/SEC) Rogério Tarah Marçal Xalita

16

(ALEP – Dep. Evandro Araújo), Keity F. Da Cruz (MPPR), Rafael de Lima Borba (COHAPAR).

17

Roland R. Rutina (SUAIS – Governadoria), Parceiros(as) e Colaboradores(as): Simone

18

Alibosek (FAS/PMC), Cristina Shizue Yuasa (FAS), Anderson Augusto Pariz (FAS/Ass.Com.),

19

Maria Bueno Sarte (Centro POP – Piraquara), Chistiana V. Cruz (Centro POP Piraquara),

20

Malvina A. Ferreira (SESA), Fábio Luiz de Morais Gomes (CREAS), Norley A. Maia (MNPR),

21

Gabriel Y. Nakashima (UTFPR), Alzeli Maria Dias (Centro POP Fazenda Rio Grande), Andreza

22

C. Silva ( Centro POP/ Fazenda Rio Grande), Rafael M. de Paula (Centro POP/Campo Largo). 1.

23

Abertura: Cumprimentando a todos os presentes, dando as boas vindas aos membros, os

24

convidados especiais, aos parceiros, colaboradores e aos Municípios ali representados na

25

Reunião Ampliada 2019, Dulce Maria Darolt deu início à Reunião, solicitando que cada pessoa

26

presente se apresentasse e fizesse uma breve fala. Foi onde também o Sr. Adayr - Diretor Geral e

27

o Dr. Devechi - Diretor da Justiça, ambos da SEJUF, se colocaram à disposição referente às

28

possíveis demandas que fossem ali aprovadas. 2. Aprovação da Pauta: A pauta foi aprovada 3.

29

Aprovação da Memória de junho: A memória foi aprovada. 4. Palestra – Relatório, Método e

30

Compilação do CENSO POP Rua de Londrina – Dulce Darolt apresenta e dá boas vindas ao

31

Professor e Doutor Marco Antônio da Rocha, informando que apesar da pesquisa ser sobre o

32

Censo, o nome que ele escolheu para sua palestra será: ”Pessoas em Situação de Rua

33

Desconstruindo a Invisibilidade!” Profº Marco inicia sua fala, dizendo sentir-se muito a vontade

34

em Curitiba, pois mesmo tendo nascido no Norte do Paraná, morou 40 anos na Capital,

35

perfazendo 4 anos que voltou a residir no Norte do Estado. Atuou na docência por 20 anos no
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36

município de Curitiba, como servidor do executivo na juventude, e trabalhou por 5 anos na extinta

37

secretária da Criança. Está há 21 anos no Ministério Público como assistente social. Na

38

Universidade Estadual do Paraná, foi conselheiro por 11 anos. Sente-se em casa por ser um

39

órgão público e por ser uma política intersetorial. Conta também que fez pesquisa com o sistema

40

penitenciário, e que o CRP sempre foi muito parceiro, tendo muita proximidade nos trabalhos

41

desenvolvidos. Começou a fala com um poema de Manoel Bandeira: “O Bicho”, é um poema dos

42

anos 40, que fala da população de rua, que cata comida entre os detritos. Comentou que tem

43

proximidade com todos os movimentos sociais. Citou o Promotor Paulo Tavares que faz um

44

grande trabalho com a população de rua, e comenta que toda vez vê alguém nas ruas, tem

45

certeza que é um fracasso para todos que estão nessa luta, que todos falharam todos se omitiram

46

por permitir que brasileiros convivam nessa situação. Falou que atua em Londrina e mais 12

47

comarcas, são 23 municípios em todas as áreas. Essa pesquisa foi construída pelo Ministério

48

Público, Movimento da Pessoas de Rua, Coordenação Municipal, Estadual e Nacional, UEL que

49

foi a principal parceira, UNOPAR, Defensoria Pública, Município de Londrina e o Centro POP. As

50

pesquisas não tiveram custos para a Política Pública. Entretanto foram dois anos de luta, tensão e

51

angustia, pois não teve recurso algum. As políticas públicas teriam que ter a responsabilidade, de

52

vários órgãos públicos, com recursos da Assistência Social, Saúde, Educação, Saúde Mental,

53

Esporte e Cultura. Custou horas de dedicação dos trabalhadores públicos e deveria ter mais

54

investimentos. Tudo foi feito por trabalho voluntário, à noite, final de semana, privando-se da

55

companhia dos familiares, mas foi gratificante. O que justifica essa pesquisa: a necessidade de

56

quantificar e qualificar a população em situação de rua de Londrina para subsidiar uma análise da

57

política pública oferecida a essa população. Não sabiam quantas pessoas estavam nas ruas,

58

quem eram, porque estavam lá, como lidar com esses problemas. E esse era um entrave no

59

Comitê POP Rua, pois não era possível avaliar. Como participo do movimento de acolhimento à

60

população de rua, sempre tenho recebido dos moradores da cidade, abaixo-assinados para tirar

61

essas pessoas de frente de suas residências. Dr. Paulo fez uma reunião com os moradores

62

reclamantes e a população de rua, e cada parte falava como se sentia; no início tiveram

63

discussões tensas e acirradas, difícil conter os ânimos, aos poucos foi visto uma sensibilização da

64

população que começou a ver essas pessoas como seres humanos que não estavam na rua por

65

escolha, mas por adversidades da vida. Entende que isso deve ser discutido por região para

66

entender o fluxo, conhecer as relações familiares da população estudada. Construíram um diálogo

67

entre os moradores e a população de rua. Entenderam que esses moradores não estavam na rua

68

para prejudicar alguém. Não houve mais denúncias nem B.O. em Delegacias. Resultou em

69

convivência muito mais fraterna, havendo mudança de tom. Um diálogo desinteressado e
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70

despretensioso resolve muito dos problemas de convivência. As pessoas em situação de rua

71

relatam que frequentemente os moradores descem dos seus apartamentos para levar comida,

72

cobertas, conversar, aconselhar. Conta que essa população cuida muito bem dos seus animais de

73

estimação. Diz que temos que arriscar mais o diálogo, mais o encontro entre seres humanos, para

74

diminuir esse estranhamento. Hoje muito desses moradores tem sido parceiros do Ministério

75

Público nas buscas de soluções. A Secretaria Municipal de Assistência Social de Londrina, criou

76

um Centro – Dia, para a população de rua passar o dia, com oficinas, cursos, capoeira. Hoje têm

77

um espaço para passar o dia e receber alimentação que as ONGS doavam na rua, agora levam

78

em um refeitório, com local mais adequado para alimentação. Esses centros-Dia saíram nas

79

reuniões de diálogos interpopulacional, foi um incentivo para fazer as pesquisas, o objetivo geral

80

foi caracterizar e quantificar essa população, para poder ofertar políticas públicas coerentes com

81

a realidade, não aquilo que ficassem imaginando. Quem são? Como vivem? Como resistem?

82

Número de pessoas, compreendê-las, conhecer as origens geográficas; por isso devem ser

83

discutidas na região, conhecer as relações familiares, mapear as instituições pelas quais

84

passaram e pensar nos fracassos dessas instituições porque se eles permaneceram nas ruas o

85

objetivo não foi alcançado. Levar em conta as percepções dos pesquisadores. A população de rua

86

tem direito constitucional de ali permanecer. Mapear a implementação e o redimensionamento de

87

políticas para esse segmento: políticas públicas intersetoriais e não somente assistência social.

88

Essa população não consegue emprego, pois não tem residência para referência. O comitê

89

intersetorial de orçamento da área social está há 20 anos congelado e a população em situação

90

de rua só aumenta. O orçamento deve ser aumentado em todas as secretarias. Os dados foram

91

inseridos no software online: Line – Survey, disponibilizado pela UEL, esse site tabulou

92

eletronicamente os dados quantitativos. Foram definidas equipes específicas para análises e

93

interpretações. foram seis equipes com tomadas de sensibilizações com o tema “Tornar visível a

94

população em situação de rua em Londrina”. Fizeram pesquisas por eixo. Quem quiser mais

95

detalhes da apresentação e da palestra, pode entrar no site: portaldevideos.pr.org.br. CIAMP RUA

96

PR. Dulce agradece ao Professor Marco pela palestra e resposta das perguntas feitas pela

97

plateia, encerrando a reunião na parte da manhã. Na parte da tarde os representantes dos

98

segmentos governamentais e civil se apresentaram novamente, confirmando a presença dos

99

participantes do período da manhã, com participação de toda região metropolitana. 5. Lembrando

100

o Dia 19 de agosto – Dia Nacional de Luto da População em Situação de Rua: Dulce

101

apresenta o flyer 2019 criado especialmente para este ano, onde está uma casa desenhada em

102

papelão com uma família dentro dela, com as frases “Resistimos nas Ruas! Existimos no Censo?

103

Nas ruas sonhamos com uma vida melhor”. Na expectativa de terem uma moradia/habitação, para

104

uma real chance de saída das ruas. Na sequência apresenta um pequeno vídeo sobre a violência
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105

contra a população em situação de rua. E comenta sobre o dia 19 de agosto – Dia Nacional da

106

luta contra a violência que sofre a população em situação de rua, informando que o vídeo

107

completo pode ser apreciado no yotube: pelo nome “Nós de Rua”. Entende-se que cada cidadão é

108

um ser humano integral, e não se deve tratar como número, mas dentro da realidade de cada um.

109

Em seguida foi entregue doações de roupas para a entidade: Casa da Acolhida São José, que

110

informa que precisam preferencialmente de roupas masculinas. 6. Relato de Gestão da Política

111

Pública Estadual da População em Situação de Rua: O Paraná fez adesão à Política Nacional

112

para a População em Situação de Rua. Acompanhando a Política Nacional, o Paraná criou pelo

113

Decreto N° 2405 de 15 de setembro de 2015, o Comitê Intersetorial de Acompanhamento e

114

Monitoramento da Política para a População em Situação de Rua. Os órgãos fiscalizadores do

115

Comitê do Paraná são: Assembleia Legislativa do Estado do Paraná - ALEP, Ministério Público

116

das Promotorias de Direitos Humanos - CAOPDH, Defensoria Pública – DP, Ministério Público do

117

Trabalho. Quanto ao CIAMP Nacional, o Decreto N°9894 de 27 de junho de 2019, recriou o

118

CIAMP Nacional; o atual CIAMP Rua Nacional, limitou o número de membros da Sociedade civil

119

para 05. Dulce informa que conversou com Sr. Carlos Ricardo/Brasília, que é o coordenador

120

Nacional da Política para a População em Situação de Rua, sobre a atualização das informações

121

do CIAMP Nacional e sobre o Censo Nacional, o qual informou que a política Nacional continua

122

existindo. E quanto ao Censo, após muitas idas e vindas de ofícios, Estaduais, Ministério Público,

123

Defensoria Pública Federal, demandando com o IBGE, o qual sempre fala que a vocação deles é

124

de censo de domicílio. Mas finalmente agora o IBGE propõem-se a fazer em 2020 o censo da

125

População em Situação de Rua que estiverem em domicílios coletivos, domicílios sociais,

126

Domicílios improvisados: embaixo de pontes e viadutos, somente em locais que possa haver

127

Georreferenciamento. Quanto aos entes da Federação que aderirem à Política Nacional para a

128

População em Situação de Rua, deverão instituir o Comitê intersetorial, integrado por órgãos

129

governamentais das áreas relacionadas ao atendimento da população em situação de rua, com a

130

participação de fóruns, movimentos e entidades representativas desse segmento da população. O

131

CIAMP RUA – PR, entre suas atribuições está a de estimular a criação e implementação de

132

Comitês Intersetoriais de acompanhamento e Monitoramento das Políticas para as pessoas em

133

situação de rua. E finalizando, as denúncias de violação dos direitos das pessoas em situação de

134

rua podem ser enviadas em diversos canais: ao Comitê Intersetorial de Acompanhamento e

135

Monitoramento da Política da População em Situação de Rua no Estad – CIAMP RUA/PR

136

ciampruaparana@seju.dedihc.pr.org.br –(41)3210-2419; Comissão de Vulnerados e Vulneráveis

137

do Conselho Estadual de Direitos Humanos – COPED copedh@sejupr.gov.br (41) 3210-2778; O

138

Centro de Apoio Operacional das Promotorias da Justiça dos Direitos Humanos – MP/PR na
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139

capital, e no interior, nas Comarcas do Ministério Público onde aconteceu a situação; Nacional –

140

Disque 100; Estadual -181. 7. Apresentação e Instalação dos CIAMPs Municipais: CIAMPs

141

municipais existentes no Paraná: Curitiba Londrina, Maringá e São José dos Pinhais, estando

142

encaminhado o município de Foz do Iguaçu. A área técnica do Sejuf esta á disposição para

143

orientações, capacitações, podendo ir até o município para reunir-se com a área técnica e

144

gestores, os quais podem enviar solicitações por escrito, que serão respondidas pela

145

coordenação e repassadas ao CIAMP Rua/PR, o qual tem como um dos objetivos, difundir a

146

política para as pessoas em situação de rua em todo o Estado, e subsidiar tecnicamente os

147

municípios para a criação dos CIAMPs Rua Municipais. Relacionados aos que sofrem de alguma

148

dependência química ou neurológica, foi comentado sobre o abandono pelos familiares; esses

149

colocam diante do juiz que tentaram de tudo, para recuperar os vínculos mas não conseguiram.

150

Professor fala que os vínculos familiares hoje são mais voláteis, mais frágeis. Que é necessário

151

ter um acompanhamento psicológico, para ajudar uma reaproximação, ou podem ficar com

152

Família Acolhedora. Proporcionar mais acompanhamentos, psicológicos e emocionais. As

153

pessoas ficam internados, fazendo tratamento para dependência, mas quando tem alta, não tem

154

para onde ir e voltam para rua, isso é um fracasso para comunidades terapêuticas e instituições

155

afins. 9. Carta de Proposições da Reunião Ampliada do CIAMP Rua/PR, dos direitos

156

fundamentais das pessoas em situação de rua: Dulce esclarece sobre a carta de proposições

157

que será assinada por todos, é uma minuta, a qual pode ser modificada durante a apresentação e

158

depois de aprovada, será assinada pelos presentes. Segue: CARTA DE PROPOSIÇÕES DA

159

REUNIÃO AMPLIADA 2019 CIAMP RUA – PR. A reunião ampliada 2019, do Comitê Intersetorial

160

de acompanhamento e Monitoramento da Política Estadual para a População em Situação de Rua

161

– CIAMP RUA PR, juntamente com os municípios convidados, representados neste momento

162

pelos membros do Comitê Estadual, dos Comitês Municipais, e técnicos governamentais das duas

163

esferas de governo, representantes da sociedade civil organizada, e demais parceiros da

164

comunidade em geral, para o bem-estar das pessoas em situação de rua, resolvem:

165

JUSTIFICATIVA: Seguindo o conteúdo das legislações vigentes, Decreto Federal n° 7.053 de 23

166

de dezembro de 2009, que institui a Política Nacional para a população em Situação de Rua e seu

167

Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento reafirmado pelo Decreto Federal nº

168

9.894 de 27/06/2019, bem como o Decreto Estadual n° 2.405 de 15 de setembro de 2015, que

169

institui o Comitê Intersetorial de Acompanhamento da Política para a População em Situação de

170

Rua do Estado do Paraná, e o Termo de Adesão à Política Nacional, referente aos direitos

171

fundamentais dos seres humanos, neste caso, das pessoas em situação de rua, esta plenária

172

imbuída dos mais altos padrões humanitários, buscas saídas e alternativas de forma intersetorial,

173

para melhorar a qualidade de vida das pessoas em situação de rua, com políticas públicas
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174

adequadas, nas áreas de moradia, alimentação, trabalho, educação, saúde, assistência social,

175

justiça e segurança. Para tanto, resolve fazer esta Carta de Proposições, com objetivos a serem

176

perseguidos e cumpridos, pelas organizações, órgãos e instituições, governamentais e da

177

sociedade civil, responsáveis pelas áreas identificadas. Seguem as Proposições: 1-Zelar pela

178

paz, não aceitando violências contra cidadãos em Situação de Rua; 2-Desenvolver no

179

Estado e nos Municípios, ambientes amistosos para as Pessoas em Situação de Rua; 3-

180

Manter bianualmente, dados atualizados sobre as Pessoas em Situação de Rua de seu

181

Município; 4 – Trabalhar com as Políticas Públicas de forma intersetorial e interdependente;

182

(Em tempo, ratificando que o item n°5 foi retirado no plenário, passando diretamente para o item

183

n°6, sem prejuízo do conteúdo). 6 – Fortalecer as Políticas Públicas Municipais para as

184

pessoas em situação de rua, criando o comitê Municipal, com representantes

185

governamentais e da sociedade civil organizada de forma paritária; 7- Realizar Adesão à

186

Política nacional para as Pessoas em Situação de Rua; 8- Programar evento intersetorial

187

anual em alusão ao dia 19 de agosto para a sensibilização ao Dia Nacional de Luto da

188

População em Situação de Rua; 9 – Possibilitar acesso gratuito para a alimentação diária,

189

das Pessoas em Situação de Rua; 10 – Fomentar projetos de moradia/habitação, junto ás

190

Companhias de Habitação do Paraná – COHAPAR E COHABs para as Pessoas em Situação

191

de Rua; 11 – Buscar preventivamente, medidas para atender as Pessoas em Situação de

192

Rua em sua totalidade, nas épocas mais frias do ano. 12 – Apresentar relatório da atuação

193

das diferentes políticas públicas no seu município voltada à Pessoa em Situação de Rua

194

nos últimos dez anos como marco da implantação da política Nacional da População em

195

Situação de Rua (2009 a 2019). 13 – Qualificar os integrantes das forças de segurança

196

pública, abrangendo todo o efetivo policial, para intermediarem e fornecerem todo o apoio

197

necessário à inserção das pessoas em Situação de Rua junto à rede de Proteção. 14 –

198

Potencializar os aspectos de atuação preventiva e humanitária da Polícia Militar do Estado

199

Paraná e Guardas Municipais enrijecendo os laços de proteção, promoção e garantia dos

200

direitos fundamentais das Pessoas em Situação de Rua. Por ser verdade, será esta

201

rubricada e assinada por todos os presentes. Posteriormente esta será enviado para o

202

Ministério Público, e os demais municípios para aderirem às proposições, realizando um pacto

203

pela paz e melhoria da qualidade de vida dos vulneráveis. 9. Morte pelo frio: Foi comentado

204

sobre morte de Pessoa em Situação de Rua devido ao frio no município de Curitiba neste ano, foi

205

proposto realizar uma Moção de Repúdio, e enviar ao Prefeito de Curitiba e ao Ministério Público.

206

A FAS , justifica que houve essa ocorrência, não por falta de atendimento, pois sobraram vagas no

207

acolhimento, foi uma fatalidade. Alguémdá sua opinião, que acha que está havendo a falta de
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208

participação das outras Políticas Públicas, não só a assistência social. Deveriam realmente aderir.

209

A exemplo dos CIAMPs municipais existentes, quatro CIAMPS Municipais, devem unir-se para se

210

fortalecerem. Tenente Danilo/SESP de Londrina, falando sobre a questão de Segurança Pública, a

211

parte das forças de segurança, segundo uma pesquisa feita pela FIPE o Estado do Paraná é o 3°

212

estado onde tem o maior n° de violência contra pessoa em situação de rua; infelizmente parte

213

dessa violência foi cometida por agentes do Estado, isso é um dado extremamente alarmante e

214

de muita tristeza que passam esses dados sobre este ponto de vista o papel principalmente das

215

forças de segurança pública, e em especial da Polícia Militar que foi criada para condicionalmente,

216

não para reprimir, mas prevenir o cometimento de ilícito. Seria interessante colocar alguns itens

217

de fomento de potencialização nos aspectos de proteção e garantias aos Direitos Humanos, a ser

218

direcionado às forças de segurança, precisam urgentemente fazer uma quebra de paradigmas,

219

precisam capacitar os seus policiais, modificar pensamentos ultrapassados que nunca deveriam

220

fazer parte da cognição de nenhum agente de Estado. Propõe inserir dois itens voltados a essa

221

área de segurança e promoção dos Direitos Humanos da Pessoa em Situação de Rua: 1ª -

222

Capacitar os integrantes das Forças de Segurança Pública para intermediarem todo o apoio

223

necessário à inserção de Pessoas em Situação de Rua junto á Rede de Proteção, cita como

224

exemplo as cidades do município de Londrina onde o pessoal não tinha estrutura logística:

225

pessoal e viatura, e fazer os encaminhamentos, como ao Centro POP; foi solicitado à Polícia

226

Militar que fizessem esses encaminhamentos. A Polícia Militar está em todos os 399 Municípios

227

do Estado com policiais também, e têm uma estrutura para apoiar os demais órgãos do Estado.

228

Fala que esse apoio é muito importante. Às vezes uma política pública voltada à pessoa em

229

situação de rua não logra êxitos por questões estruturais, questões técnicas, não por falta de

230

intenção, barra na falta de estrutura, de recursos. Temos que mudar esse pensamento que o

231

pessoal em situação de rua são algozes, eles são vítimas de décadas, séculos do descasos do

232

poder público, vítimas da falta de visibilidade que é propagada por diversas pessoas não só do

233

poder público como da comunidade em geral. Quanto mais integrantes das forças de segurança

234

puderem apoiar, tendo em vista este caráter de policiamento, ostensividade, de estar efetivamente

235

nas ruas de todo o Estado, e desse modo buscando a parte interna da corporação, orientando-os

236

de como prosseguir de como apoiar e dar o encaminhamento, poderão ajudar a Assistência

237

Social, à Saúde Municipal, possibilitando o acesso e inserção na Rede de Proteção como sendo

238

um primeiro contato. Isso pode ser feito por policiais militares, que tendo um fluxo previsto, eles

239

pudessem encaminhar aos demais órgãos. Todos concordam com a proposta. Conselheira falou

240

que em Curitiba a segurança pública é a primeira a bater nas costas da população de rua, não

241

chega educação, não chega saúde, mas chega a segurança pública trazendo insegurança. E

242

pede para retornarem mais vezes, pois precisam de profissionais assim, fazem sempre
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243

provocação com a sociedade civil e não têm retorno. Ela esta à muito tempo no CIAMP, e as

244

políticas não estão sendo efetivas em todos os setores. Todos os anos acontecem mortes em

245

Curitiba por conta do frio, por falta de políticas públicas, quer saber o que o Estado está fazendo?

246

Dizem que estão tendo vagas de acolhimento, que atendem diariamente pessoas em situação de

247

rua, as pessoas estão em busca e não conseguem acolhimento, agora é o inverno, não é para o

248

ano que vem. A mesma Conselheira fala que concorda com a capacitação, mas que pode ser

249

trabalhado de outra forma também. Fazer outras ações, outros incentivos para esse trabalhador,

250

podem criar um prêmio para esse trabalhador, que faz seu trabalho com mais esmero, como

251

profissional mais humano, pois tem reclamações, mas também tem elogios. Importante olhar e

252

avaliar, promover ações inovadoras. Deveriam fazer um balanço anual, as secretarias mostrar um

253

relatório do ano, cada setor poderia ser convocado para apresentar um relatório. Dulce informa

254

que o Estado faz o Relatório Circunstanciado anual, este é enviado aos municípios e publicado no

255

site da SEJUF, onde todos os municípios e cidadões podem ter acesso. O CIAMP Rua Estadual

256

pode fomentar com os municípios, mas cada um legalmente é independente. A Conselheira fala

257

de prêmios para os profissionais que fazem um trabalho humano, excepcional, que faz o melhor

258

do que lhe compete. Fazer um balanço dos últimos dez anos, e avaliar o que se pode melhorar.

259

Dulce auxiliou à inserir os itens 13, 14 nas propostas acima citadas, os quais foram aprovados

260

pela Plenária. O Tenente elogia a dedicação do atual governo, porque este esta trabalhando o

261

aspecto de prevenção, pois se tiverem apoio necessário e acolhimento suficiente, esses fatos não

262

acontecerão. É de opinião de que capacitando as forças de segurança, e potencializando os

263

aspectos de atuação preventiva e humanitária das polícias militar e guardas municipais, muitas

264

coisas podem melhorar. Dulce pergunta o quer dizer enrijecendo os laços, posta na proposição; o

265

tenente responde que é uma forma de melhor garantir a promoção e a proteção dos Direitos

266

Humanos da população em situação de rua, migrantes, refugiados, crianças e adolescentes.

267

Dulce pergunta se isso seria uma nova capacitação? O tenente responde que sim, mas que na

268

corporação existe pessoal que passaram por formações há 20, 35 anos atrás, explica que seria

269

para potencializar e atualizar os membros das forças da segurança pública, abrangendo todo o

270

efetivo policial. Dulce também fez comentários sobre o item 2, pois o Estado não tem fundo para o

271

comitê, portanto entende que seria uma adequação dos municípios, para premiar instituições ou

272

profissionais que fazem um bom trabalho. Conselheira fala que poderia ser uma forma de

273

reconhecimento à entidades empenhadas nesse trabalho. Carlos sugere dar um certificado de

274

honra ao mérito à instituição ou ao profissional. Dulce fala que é mais complicado, teria que ter

275

regras e a instituição se inscrever para receber esse certificado, mas que é possível. Conselheira

276

fala que na França existe um selo para instituição que oferece bons serviços, tipo café, banho,
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para pessoas em situação de rua. Devem ver o que as políticas podem oferecer, precisam de

278

ações, precisam melhorar, mais reflexões, debates, mais atores envolvidos. COHAPAR falou

279

sobre o projeto de moradia e habitação no Paraná, os prefeitos têm as COHAB, e que junto com a

280

COHAPAR podem elaborar um projeto para a População em Situação de Rua para ser inserido

281

pra abranger todo o Estado. Dulce pede para todos votarem sobre a Carta de Proposições 2019,

282

com seus 14 itens, se todos aprovam: foi aprovado por unanimidade. Tenente Danilo informa que

283

trouxe um projeto de Campanha do Nordeste do Estado, da Polícia Militar com a População em

284

situação de rua, “Normas Gerais de Ação – Rede de Proteção a Vulneráveis – Pessoas em

285

Situação de Rua” solicitou para quem tiver ideias para acrescentar, será inserido, e toda

286

colaboração será bem-vinda, que é um material de formação acadêmica para todo o Estado.

287

Dulce fala que assim que tiver o Projeto, o mesmo será enviado por email para os conselheiros, e

288

eles poderão enviar sugestões. 10. Relato dos Municípios: O próximo de ponto pauta é relato de

289

levantamento das pessoas em situação de rua dos municípios e os atendimentos realizados.

290

Curitiba não apresentou os dados, devido a não possuir um "Censo" para o público em situação

291

de rua, sendo as ações subsidiadas pelos dados extraídos por meio do CadÚnico. O município da

292

Fazenda Rio Grande deixou o relatório com os números de atendimentos de janeiro a junho de

293

2019: atendimentos no Centro-POP: acolhida e triagem 129 atendimentos, escuta qualificada

294

1046,

295

acompanhamentos para UPAS 72, com total de atendimentos 3.171. Houve uma diferenciação,

296

seria total de pessoas atendidas, pois houve retornos, 325 pessoas, abrigo acolhida e triagem 79

297

pessoas, escuta qualificada 05, refeições 1003, banhos 369, encaminhamento para UPA no abrigo

298

nenhum, total de atendimentos 1456, total de pessoas atendidas no abrigo 98 pessoas.

299

Conselheiro acha que pelo número de atendimentos realizados no município, deveriam já ter

300

criado um CIAMP, os técnicos do município tem bastante responsabilidades, em tem ciência da

301

necessidade de fomentar políticas públicas. Piraquara ficou de enviar relatório. Dulce aproveita

302

esse momento para falar com a Sociedade Civil presente nessa plenária, Carlos, Julia, Leandro,

303

Jaqueline como membros do comitê. Informou que o Governo do Estado está criando um

304

aplicativo de celular chamado Paraná Solidário, para receber doações, foi sugerido para o DEDIC

305

indicar cinco instituições para receber essas doações. O CIAMP RUA, o qual indicara duas

306

instituições que serão cadastradas nesse aplicativo. As pessoas que querem doar, entrarão nesse

307

aplicativo, se cadastram e doam para a instituição que escolherem diretamente. Por enquanto não

308

se tem noção se terá grandes captações serão duas instituições do CIAMP RUA. Terá uma série

309

de informações para serem preenchidas; instituições legalmente constituídas; exemplos de

310

doações de camas, cadeiras, etc. Falou-se da instituição Mãos Invisíveis, mas esta não estava

311

presente a Sociedade civil ira reunir-se e decidir, se der impasse, será sorteada. Foram escolhidas

atendimento

social

434,

refeições

1253,
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312

a Casa da Acolhida São José e a Pastoral do Povo da Rua. Dulce Darolt ira elaborar a moção

313

solicitada pela morte pelo frio, e enviará por email para os conselheiros avaliarem e votarem. 11.

314

Encerramento: Dulce encerrou a reunião plenária agradecendo a todos os que puderam

315

comparecer e pela presença de todos.
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