
    

 Ofício Conjunto nº 095/2021/NUCIDH/DPPR

Curitiba, 31 de março de 2021.

À Sua Excelência, o Senhor
Vereador TICO KUZMA
Presidente da Câmara Municipal de Curitiba 
E-mail: tico.kuzma@cmc.pr.gov.br

Assunto: Mensagem nº 013, de 26 de março de 2021, que encaminha a proposição

nº 005.00103.2021 (Projeto de Lei Ordinária).

Senhor Presidente, 

1. Cumprimentando-o  cordialmente,  a  Defensoria  Pública  do  Estado  do

Paraná, por meio do seu Núcleo da Cidadania e Direitos Humanos, a  Defensoria

Pública  da  União,  pela  Defensora  Regional  de  Direitos  Humanos,  o  Ministério

Público  do  Trabalho,  por  meio  da  Procuradoria  Regional  da  9ª  Região,  e  o

Ministério  Público  Federal,  pela  sua  Procuradoria  Regional  dos  Direitos  do

Cidadão, em cumprimento de seus papeis constitucionais de proteção do regime

democrático, de promoção dos direitos humanos e dos direitos de pessoas e grupos

vulneráveis,  bem  como  a  defesa  da  ordem  jurídica  e  dos  interesses  sociais  e

individuais indisponíveis, vêm apresentar e requerer o que segue.

2. Tomou-se  conhecimento  da  tramitação,  nessa  Casa  Legislativa,  da

Mensagem  nº  013,  de  26  de  março  de  2021,  que  encaminha  a  proposição  nº

_____________________________________________________________________________________________________
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ

Rua José Bonifácio, 66 – Centro – Curitiba/PR. CEP  80020-130. Telefone: (41) 3219-7363 / (41) 99252-5471
nucidh@defensoria.pr.def.br



    

005.00103.2021 (Projeto de Lei Ordinária) de autoria do Poder Executivo Municipal.

Segundo a ementa, o projeto “institui o Programa Mesa Solidária no Município de

Curitiba, no âmbito da Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional -

SMSAN, e dispõe sobre procedimentos para a distribuição de alimentos a pessoas

em situação de vulnerabilidade e risco social.”

3. Apesar da proposição legislativa não constar da ordem do dia, disponível no

site da Câmara Municipal1, e não haver referência à solicitação de urgência para sua

criação,  há  um considerável  receio  por  parte  da  sociedade  civil  e  também das

instituições que atendem a população vulnerável de que essa proposição possa ser

incluída para votação na presente data ou, então, nos próximos dias. 

4. Percorrendo  o  texto  da  proposição,  conquanto  não  se  olvide  das

preocupações  externadas  no  documento,  tais  como  controle  sanitário  e  limpeza

urbana, nota-se uma clara investida contra as ações humanitárias da sociedade civil

e  movimentos  sociais  que  buscam,  especialmente  nesse  momento  de  crise

sanitária,  suprir  as  omissões  e  deficiências  das  políticas  públicas  voltadas  às

populações mais vulneráveis. Importa reconhecer que durante todos esses meses

de  pandemia,  descortinou-se  e  acentuou-se  o  fosso  da  desigualdade  social  no

Brasil,  de  modo  que  os  necessitados  de  recursos  e  os  excluídos  da  sociedade

passaram a depender ainda mais da solidariedade humana e do engajamento de

Organizações Não Governamentais – ONGs2.

5. Em Curitiba,  vêm se  destacando  as  ações  de  movimentos  como o  Mãos

Invisíveis, o Instituto Nacional de Direitos Humanos da População em Situação de
1https://memoria.cmc.pr.gov.br/wspl/sistema/DeplPrincipalForm.do?
select_action=&first_time=true&classe=Projeto 
2 Foram várias as ações e projetos desenvolvidos por ONGs durante os últimos meses,
podendo-se exemplificar,  por  todos os  outros,  a  campanha nacional  de arrecadação  de
fundos  para  ações  emergenciais  de  enfrentamento  à  fome,  à  miséria  e  à  violência  na
pandemia  de  Covid-19  em  2021  denominada  “tem  gente  com  fome”,  disponível  em:
https://www.temgentecomfome.com.br/.
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Rua (IN Rua), Casa de Acolhida São José e o Movimento Nacional da População de

Rua (MNPR),  entre outros,  todas voltadas para as pessoas que,  sem residência

regular, sobrevivem nos logradouros públicos sob as mais perigosas adversidades.

Juntas,  essas organizações têm se esforçado para ofertar  itens básicos para as

pessoas de rua, como roupas, cobertores, máscaras e alimentação. Centenas de

pessoas, não assistidas adequadamente pelo Poder Público, são beneficiadas por

essas  ações  voluntárias  e  humanitárias,  desenvolvidas  com  demonstrado  zelo,

dedicação e responsabilidade social.

6. Vale ressaltar  que essas ações visam,  sobretudo,  garantir  a  sobrevivência

com  um  mínimo  de  dignidade  a  esses  cidadãos  não  alcançados,  de  modo

adequado, pelos serviços e políticas públicas. Para contextualizar, vale lembrar que

a Defensoria Pública do Estado do Paraná e a Defensoria Pública da União, após

tentarem de modo exaustivo – e inexitoso – junto à Administração Pública Municipal

a adoção de medidas básicas em favor dessas pessoas, tais como o funcionamento

ininterrupto,  sem  restrições,  dos  equipamentos  e  serviços  que  atendam  à  toda

população em situação de rua, principalmente os serviços de alimentação, higiene e

abrigamento  e  a  disponibilização  de  máscaras,  álcool  em gel,  equipamentos  de

proteção individual e até mesmo água potável,  ajuizaram Ação Civil  Pública para

garantir proteção a essas pessoas. Nos autos 0002117-33.2020.8.16.0004, o Poder

Judiciário,  em  caráter  liminar,  reconheceu  a  necessidade  e  deferiu  várias  das

medidas pleiteadas. 

7. Nesse contexto, as ações organizadas por parte da sociedade civil, como a

oferta de alimentação diária, parecem ser imprescindíveis para suprir a omissão ou

deficiência das políticas públicas, ao passo que projetos que tendem a restringir e

até mesmo repreender  ações humanitárias que vêm sendo desenvolvidas – não

obstante os objetivos declarados do projeto – sem se ter a garantia de que o Poder

Público  conseguirá,  em  substituição,  prover  todas  as  necessidades  básicas
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atreladas à dignidade humana dessa população,  necessitam ser discutidos com

maior  cautela,  profundidade,  clareza  e,  de  preferência,  com  a  participação

social, inclusive com oitiva prévia dessas organizações e movimentos sociais

e  instituições  públicas  que  atuam  junto  a  essa  população,  prestigiando-se,

assim, o caráter democrático participativo que deve reger a construção normativa

das  leis,  sejam  elas  municipais,  estaduais  e  federais,  conforme  delineamento

constitucional.

8. Pelo  exposto,  as  Instituições  subscritoras,  na  expectativa  da  atenção  e

compromisso  desse  Parlamento  Municipal  com  a  segurança  jurídica,  processos

participativos e plurais e, acima de tudo, com a dignidade da pessoa humana como

valor  e  princípio  fundamental  do  Estado  Democrático  de  Direito,  vêm propor  à

Presidência da Câmara e a todos os vereadores que a integram, que o Projeto

de Lei em voga não tramite sob regime de urgência e que seja aprovada a

realização de uma audiência pública com participação dos cidadãos, entidades

públicas e da sociedade civil, bem como com as entidades signatárias, com o

escopo  de  contribuir  com  elementos  e  informações  para  uma  deliberação

legislativa mais afinada com o interesse público e o respeito aos direitos e

garantias fundamentais.

9. Defensoria  Pública  e  Ministério  Público  se  colocam  à  disposição  para  o

debate e outras informações.

10. Ao ensejo, votos de consideração e apreço.

 Atenciosamente,

JÚLIO CÉSAR DUAILIBE SALEM FILHO
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Defensor Público Coordenador do NUCIDH 

MARGARET MATOS DE CARVALHO
Procuradora Regional do Trabalho

Procurador-Chefe da PRT9ª Região

PAULA JIMENEZ VENTURA DOS SANTOS
Defensora Pública na União

Defensora Regional dos Direitos Humanos no Estado do Paraná

INDIRA BOLSONI PINHEIRO
Procuradora Regional dos Direitos do Cidadão

_____________________________________________________________________________________________________
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ

Rua José Bonifácio, 66 – Centro – Curitiba/PR. CEP  80020-130. Telefone: (41) 3219-7363 / (41) 99252-5471
nucidh@defensoria.pr.def.br


		2021-03-31T09:38:29-0300
	INDIRA BOLSONI PINHEIRO:1345


		2021-03-31T09:41:39-0300
	MARGARET MATOS DE CARVALHO:54412102904


		2021-03-31T10:11:03-0300
	Paula Jimenez Ventura dos Santos


		2021-03-31T10:13:23-0300
	Julio Cesar Duailibe Salem Filho:99865076349




