
 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANÁ 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                       

Oficio n. 13/2020-CDHC                                         Curitiba, 23 de março de 2020. 

 

Assunto: Pedido de elaboração de um Plano de Contingência para infecção da 
População em Situação de Rua pelo COVID-19 (coronavírus) no Estado do Paraná 

 

O DEPUTADO ESTADUAL TADEU VENERI, na condição de 
Presidente da Comissão de Direitos Humanos e da Cidadania da Assembleia 
Legislativa do Paraná, vem requerer a elaboração de um Plano de Contingência 
para infecção da População em Situação de Rua pelo COVID-19 (coronavírus) no 
Estado do Paraná. 

Sabemos que a omissão no presente caso coloca em risco a saúde de 
população vulnerável e de toda a sociedade, de forma temerária em relação a 
direitos e garantias fundamentais, podendo incidir em crime contra a saúde pública 
e crime de periclitação da vida e da saúde. 

Devido à crise de moradia e emprego, o quantitativo de pessoas em situação 
de rua cresce no Estado do Paraná. Em Curitiba, contabiliza-se cerca de 3.500 
pessoas vivendo em situação de rua em 2020. As condições de vida desta parcela da 
população são especialmente precárias. Sem a garantia de moradia adequada o 
acesso aos meios de higiene, descanso e sono de qualidade, alimentação segura e 
saudável, proteção, segurança e tranquilidade emocional tornam-se inacessíveis, ou 
ao menos precários. Devido a estas condições, no quadro atual a população em 
situação de rua não consegue facilmente acessar as condições de prevenção da 
infecção por coronavírus. Ademais, trata-se de pessoas que possuem saúde 
vulnerável, com frequência de problemas respiratórios e outras condições de baixa 
imunidade, as quais as colocam em condição de extremamente vulneráveis a sérias 
complicações de saúde no caso de infecção pelo coronavírus. 

A Comissão de Direitos Humanos e da Cidadania verificou que perante o 
atual quadro de disseminação do coronavírus que assola o Estado a situação da 
população em situação de rua é gravíssima e extremamente preocupante. Na cidade 
de Curitiba, por exemplo, inexiste acesso a banheiros públicos suficientes para 
higienização das mãos; o atendimento médico especializado (Consultório na Rua) 
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permanece precário; os Centros Pop, Casas de Passagem e Hotéis Sociais 
permanecem superlotados e fechados, ademais não há a disponibilização nesses 
espaços de material específico para higienização, tal como álcool em gel 70 
%, máscaras faciais e material informativo sobre o Covid-19.  

Devido a este quadro, pedimos, em caráter de urgência, a elaboração de um 
Plano de Contingência voltado para a população em situação de rua das cidades do 
Estado do Paraná, o qual contemple a disponibilização à população em situação de 
rua de: - acesso gratuito a banheiros públicos e implantação de novos pontos de 
higienização pessoal em todos os municípios; - o acompanhamento médico 
especializado da população em situação de rua, especialmente idosos e portadores 
de doenças crônicas; - a liberação de espaços físicos e funcionários para 
atendimento, tais como estádios, ginásios ou escolas, a fim de conter a superlotação 
das estruturas já existentes e atender com dignidade e segurança a população em 
situação de rua, garantindo, nestes espaços, alimentação e proteção das intempéries 
a fim de fortalecer o sistema imunológico destas pessoas e prevenir a infecção e 
consequente aumento dos contágios. 

Reitera-se que o cuidado com os mais vulneráveis e população de risco nesse 
momento é a principal medida de proteção e segurança para todos, lembrando que 
se trata de uma epidemia gerada por vírus de altíssimo contágio. 

Colocamo-nos à disposição para auxiliar na busca de soluções e acompanhar 
os encaminhamentos.                                                                                                                                                                                    

Cordialmente, 

 

Deputado Tadeu Veneri 
Presidente da Comissão de Direitos Humanos e da Cidadania 

 

 
 
A Vossa Excelência  
Senhor Carlos Roberto Massa Júnior 
Governador do Estado do Paraná 
Gabinete do Governador 
Palácio Iguaçu – Praça Nossa Senhora de Salete, s/n – Centro Cívico 


