
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS
                        DEPARTAMENTO DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA 

                        CONSELHO ESTADUAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL (CONSEPIR)

  Ata da Reunião Ordinária do CONSEPIR/PR – 12  /12/2016  

No décimo segundo dia do mês de dezembro do ano de 2016, no quarto andar do Palácio das 

Araucárias, Rua Jacy Loureiro de Campos S/Nº– Centro Cívico, nesta Capital, às 09:00 horas, 

teve  início  a  Reunião  Ordinária  do  Conselho  Estadual  de  Promoção  da  Igualdade  Racial 

(CONSEPIR).  Fizeram-se  presentes,  conforme  convocação  prévia:  Conselheiros(as) 

Governamentais titulares: José Roberto Lanza (SEEC), Edna Aparecida Coqueiro (SEED), 

Lucimar Pasin de Godoy (SESA), Maria Nilza da Silva (SETI), Edson Lau Filho (Casa Civil) e 

José  Jorge  Tobias  de  Santana (SEET).  Conselheiros(as)  Governamentais  suplentes: 

Helena Navarro Gimenez Geiger (SEJU) e Luana Mendes (Casa Civil). Conselheiros  (as) da   

Sociedade Civil  titulares: Celso José dos Santos  (APP/Sindicato),  Pedro Paulo da Silva 

(Força  Sindical),  Gamal  Fouad El-Oumairi (Sociedade Beneficente  Muçulmana do Paraná). 

Marcio Marins de Jagum (Dom da Terra), “Candieiro” (Centro Cultural Humaita), Celso José 

dos Santos  (APP Sindicato),  Marici Ventura Seles  (Rede de Mulheres Negras do Paraná) e 

Antonio  Carlos  Basilio  da  Silva (INATES).  Colaboradores(as)  e  Convidados(as):  Ana 

Raggio  (SEJU/DEDIHC),  Steffanne  Rodrigues (MP-PR)  e  Mariana  Bazzo (MPPR). 

Justificativa de Ausência:  Não houve justificativas de ausência  1. Abertura:  no período da 

tarde, a Presidente Edna deu início à Plenária da Reunião Ordinária do Conselho Estadual de 

Promoção da Igualdade Racial.  2. Aprovação da pauta: a pauta foi lida pela Presidente Edna, 

e aprovada com alterações, endo em vista a falta de quórum não seriam debatidos nesta reunião 

os pontos (3) aprovação da Atas de Setembro e Outubro; (7) Calendário (segunda ou terça); (8) 

Formato da reunião; (9) IV Conferência Estadual de Promoção da Igualdade Racial – COEPIR, e 

(10)Seminários Regionais sobre Abordagem e Enfrentamento ao Racismo Institucional; salvo se 

se compusesse quórum. 3. Informes: Secretaria-Executiva – Presidente – Conselheiros: a 

Secretária  Executiva,  Márcia,  informou  o  andamento  de  9  (nove)  protocolados,  sendo  dois 

destes  provenientes  da  Casa  Civil,  ambos  tratando  do  plano  de  ação  desta  para  o  Plano 

Estadual de Políticas Publícias para  Promoção da Igualdade Racial, diferindo os protocolados 

apenas na forma como estão dispostas as informações. O terceiro protocolado, proveniente da 

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano (SEDU) dispõe que tal Secretaria de Estado 

não possui dotação orçamentaria para implementar alguma ação do Plano Estadual de Políticas 

Publícias para Promoção da Igualdade Racial. A Presidente Edna lembrou que a participação da 
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SEDU foi discutida anteriormente, e acordou-se que não há condições da implementação de 

ações do Plano nesta Secretaria, e por esta razão, a mesma não foi inclusa no Plano. Márcia 

informou sobre o andamento de um quarto protocolo, tratando-se de resposta da Casa Civil  

sobre a possibilidade de elaboração de um texto substitutivo ao atual Estatuto da Igualdade 

Racial. A Presidente Edna Coqueiro ressaltou que a resposta não foi taxativa, contudo a Casa 

Civil  não vê impedimentos, havendo a possibilidade da reforma. A colaboradora Ana Raggio 

manifestou-se, lembrando a todos da importância de realizar-se uma reunião externa na Casa 

Civil e com o Governador, para debater o tema, tendo em vista que a existência de uma pauta 

específica, no caso o texto substitutivo do Texto do Estatuto da Igualdade Racial, facilitaria uma 

agenda com o Governador. A Presidente Edna lembrou que já existe uma comissão destinada a 

elaborar uma nova proposta de redação para o Estatuto, devendo esta comissão retomar os 

trabalhos.  Conforme  informou  a  Secretária  Executiva  Márcia,  foram  recebidos  ainda 

protocolados  provenientes  da  Secretaria  de  Estado  da  Família  e  Desenvolvimento  Social, 

Secretaria de Estado da Educação, Secretaria de Estado da Segurança Pública e Administração 

Penitenciária  e  Secretaria  de  Estado  da  Agricultura  e  do  Abastecimento,  todos  sendo  as 

respostas das Secretarias a este Conselho, com as ações respectivas de cada secretaria no 

Plano  Estadual  de  Políticas  Publícias  para  Promoção  da  Igualdade  Racial organizadas  e 

sistematizadas  em  forma  de  planilha.  A Colaboradora  Ana  Raggio  (SEJU)  informou  que  o 

programa SOS Racismo, instituído pelo decreto cuja minuta foi elaborada pelo CONSEPIR, está 

em processo de implementação, o programa consiste da criação de uma ouvidoria, um banco de 

dados e a sistematização da solicitação de providências. A Colaboradora informou ainda que o 

“0800” da ouvidoria do SOS Racismo já está funcionando, e acrescentou que uma proposta de 

divulgação está sendo elaborada, e será trazida a este conselho para deliberação, informando 

que os órgãos principais foram oficiados para integrar a rede. A colaboradora lembrou, ainda que 

será necessário um parâmetro mínimo para registro das denúncias, visto a dificuldade ao adotar 

qualquer procedimento quanto às denúncias com poucos dados. O Conselheiro Pedro Paulo 

(Força Sindical) comentou que, muitas vezes, as vítimas não possuem informação nenhuma 

sobre o agressor, e que isso impossibilita, a identificação do mesmo. A Colaboradora Ana Raggio 

(SEJU)  lembrou,  que  será  elaborado  o  material  de  divulgação  explicando  pormenores  que 

ajudem as vítimas a entenderem o sistema de denúncias que está sendo implementado, e a 
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forma de denunciar as violações sofridas. A Draª.  Mariana Bazzo levantou a necessidade da 

divulgação dos canais de denúncia, inclusive a Delegacia especializada,  que foi  aberta sem 

solenidade  de  inauguração.  A Presidente  Edna  informou  acerca  de  denúncia  recebida  pela 

SEED, de que uma professora, aprovada como cotista no PSS que não preenche os critérios 

raciais para acesso às cotas. Para solucionar este tipo de problema foi proposto no âmbito da 

SEED a criação de uma banca para verificação dos concursos públicos e PSS. A presidente 

Edna sugeriu que o CONSEPIR contribuísse na elaboração de uma proposta de documento 

dispondo sobre tais bancas. O Conselheiro Censo sugeriu que as bancas recomendassem às 

instituições que especificassem nos editais dos concursos que o acesso às cotas se dá apenas  

aos candidatos negros, devendo, segundo o conselheiro, os autodeclarados se submeterem à 

avaliação  da  banca. Dra.  Mariana  Bastos  (MP-PR)  explanou  sobre  a  importância  de  uma 

campanha  para  diferenciar  cotas  sociais  e  cotas  raciais,  e  que,  apesar  dos  instrumentos 

jurídicos, há muita resistência no âmbito do poder público. 4. Informes sobre a versão final do 

Plano Estadual:  a Presidente Edna informou que, conforme solicitado pelos conselheiros no 

período da manhã, antes da publicação, cópias da versão final do Plano serão encaminhadas, 

via  e-mail,  para  todos  os  conselheiros,  apenas  para  conhecimento,  sem a  possibilidade de 

alteração. 5. Avaliação do Mês da Consciência Negra: O conselheiro Márcio Marins (Dom da 

Terra)  falou  sobre  a  experiência  que  teve  na  organização  do  Mês  da  Consciência  Negra 

(Novembro de 2016), e como os eventos desse ano tiveram um público diferenciado e maior em 

relação aos anos anteriores. Mencionou que o tema da Parada da Diversidade 2016, “Juventude 

Negra, Juventude de Terreiro e Juventude LGBT”, foi muito produtivo e serviu como “formação” 

para as bases do movimento LGBT, ao integrar  outras minorias.  O Conselheiro Beto Lanza 

elogiou,  em  especial,  o  seminário  realizado  no  Museu  Paranaense,  e  a  peça  teatral  lá  

apresentada, sugerindo que a forma lúdica como o racismo foi tratado no espetáculo poderia 

aproximar a discussão com alunos, se a peça fosse levada até escolas. A Conselheira  Maria 

Nilza (SETI) observou que, no encontro de universidades federais realizado em Santa Catarina,  

foram  apresentadas  27  denúncias  envolvendo  casos  de  acesso  indevido  às  cotas.  Na 

Universidade Federal  de  Pelotas,  no  curso  de  medicina,  das  quais  25  foram comprovadas, 

resultando  na  expulsão  dos  alunos.  A conselheira  lembrou  que  no  Paraná,  apenas  duas 

universidades  estaduais  possuem  cotas  raciais.  O  Conselheiro  Márcio  Marins  sugeriu  a 

Palácio das Araucárias
Rua Jacy Loureiro de Campos s/n, Térreo – Centro Cívico

Fone: (41) 3221-7243 / 3221-7219 – CEP   80530-915 – Curitib  a/P  R  

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

3

mailto:cedi-pr@setp.pr.gov.br
mailto:cedi-pr@setp.pr.gov.br


SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS
                        DEPARTAMENTO DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA 

                        CONSELHO ESTADUAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL (CONSEPIR)

elaboração de uma minuta estabelecendo cotas em Universidades Estaduais. A colaboradora 

Ana Raggio (SEJU) lembrou que isso estaria contemplado no Estatuto da Igualdade Racial. A 

Conselheira Maria Nilza (SETI) sugeriu que, considerando a existência de uma comissão de 

educação, que esta elabore tal minuta. Ana Raggio (SEJU) lembrou que, durante a campanha,  

uma autora de livros infantis contatou o Consepir, pois desejava escrever um livro sobre racismo 

com base no video da campanha, ao que o conselho não se manifestou contrário. O conselheiro  

“Candieiro” mencionou a melhora no diálogo com o Estado, sua visita,  junto do Conselheiro 

Pedro  Paulo  à  Associação  Comercial  do  Paraná  (ACP),  que  se  mostrou  interessada  em 

participar de eventos ao longo do ano, fazendo-se necessária uma visita.  Candieiro discutiu 

algumas publicações da Biblioteca Pública do Estado do Paraná (BPP),  que faz  citações a 

escritores paranaenses, mas omite a existência de escritores negros. A BPP não se manifestou, 

e o problema não foi resolvido. A Presidente ressaltou a importância do trabalho das Comissões, 

para que encaminhamentos como esse não tenham que ser repetidos, se houver a organização 

e o monitoramento das Comissões em relação aos assuntos deliberados e encaminhamentos 

realizados, os resultados serão mais ágeis, apontando ausência de quórum, motivo que impede 

deliberar  quanto  a  isso.  6.  Resposta  da  Assessoria  Jurídica  sobre  a  eleição  da  mesa 

executiva:  Por sugestão da colaboradora Ana Raggio (SEJU), a Presidente propôs unificar os 

pontos  6  e  9  da  pauta,  tratando  este  último  da  IV  Conferência  Estadual  de  Promoção  da 

Igualdade Racial – CONSEPIR. A colaboradora Ana Raggio informou que, quanto a resposta da 

Assessoria  Jurídica  da  SEJU,  sobre  a  questão  do  fim do  mandato  da  mesa  diretiva  deste 

conselho,  a  posse do CONSEPIR ocorreu em Outubro  de 2014,  mas a  eleição para  mesa 

diretiva aconteceu posteriormente, em Junho de 2015, uma vez que, na primeira reunião do 

Conselho,  foi  decidido  que  não  seriam  realizadas  eleições  até  que  fosse  estabelecido  o 

regimento interno. Explica que o mandato da mesa termina em Junho de 2017, e a Conferência 

Estadual  da  Igualdade  Racial  ocorre  apenas  em Agosto  do  mesmo ano,  desta  forma seria 

possível  estender o mandato até a data da conferência,  sugestão construída na reunião da 

manhã com base na hipótese prevista  no regimento interno,  que estabelece que o primeiro 

mandato não estaria sujeito ao prazo de dois anos, assim. Contudo, foi decidido que, haja vista a 

ausência de quórum, o assunto voltaria a ser discutido na próxima reunião, devendo ser incluso  

em pauta.  Ana  Raggio  deu  prosseguimento,  informando  que  a  4º  Conferência  Nacional  da 
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Igualdade Racial possui data marcada, de 5 à 7 de Novembro e 2017, cujo tema é “O Brasil na  

Década  dos  Afrodescendentes:  Reconhecimento,  Justiça  e  Desenvolvimento”.  É  facultada  a 

realização  de  Conferências  “livres”  até  3  de  Abril  de  2017,  e  conferências  municipais  e 

intermunicipais  até  6  de  Junho  de  2017.  O  prazo  limite  para  a  realização  da  Conferência 

Estadual  de  igualdade  racial  é  30  de  Agosto.  Ana  ressaltou  que,  devido  ao  tempo  que 

demandam os processos licitatórios, o mínimo a ser deliberado nesta reunião seria o número de 

participantes  e  a  data  na  qual  a  Conferência  Estadual  se  realizará.  Foi  deliberado  que  a  

Conferência Estadual da Igualdade Racial será realizada de 18 à 20 de Agosto de 2017. Quanto 

à quantidade de participantes, no período da manhã foi proposto que houvessem 276 vagas 

para a Conferência estadual, além de 24 vagas para observadores. A colaboradora Ana Raggio  

propôs também que, espelhando-se na Conferência LGBT, as vagas fossem distribuídas com 

base nas 32 regionais do Núcleo de Educação, sendo assim a divisão proporcional ao número 

de habitantes. As vagas para os Conselheiros do CONSEPIR não precisariam do custeio de 

transporte, alimentação e hospedagem previsto em licitação da Conferência Estadual, uma vez 

que já estariam previstos os custos para reunião do mês de Agosto, não estando eles incluídos 

nas  276  vagas  para  Conferência.  A Presidente  Edna  questionou  a  colaboradora  acerca  da 

Comissão Organizadora, e se o próprio CONSEPIR seria tal Comissão; Ana Raggio expôs que 

deverá  ser  apontada  uma Composição  Organizadora  responsável  por  elaborar  o  regimento 

interno da Conferência Estadual, e dentro ainda da própria comissão, um seguimento voltado à 

mobilização  para  as  conferências  municipais,  que  elaboraria  inclusive  os  regimentos  das 

Conferências  nas  etapas  municipais.  Foi  deliberado  que  a  Comissão  de  Organização  da 

Conferência Estadual de Igualdade Racial será composta pelos representantes governamentais 

da Casa Civil, SEJU, SEED, SESA e SETI; Os representantes da Sociedade Civil na Comissão 

serão  a  APP,  Dom da  Terra,  Força  Sindical,  Centro  Cultural  Humaita  e  Rede  de  Mulheres 

Negras.  Também foi  acordado que tal  comissão poderá deliberar  acerca da organização da 

Conferência  independentemente  de  quórum.  A  presidente  Edna  lembrou  que  foi  proposto 

durante  a reunião da manhã que as  reuniões ordinárias  do Conselho tivessem redução de 

tempo, estendendo-se apenas por um período, como tentativa de aumentar a participação. Ana 

Raggio (SEJU) propôs que houvessem convocações em separado para as Comissões e para 

Plenárias,  sendo  as  reuniões  das  Comissões  realizadas  no  período  matutino.  Ana  (SEJU) 

Palácio das Araucárias
Rua Jacy Loureiro de Campos s/n, Térreo – Centro Cívico

Fone: (41) 3221-7243 / 3221-7219 – CEP   80530-915 – Curitib  a/P  R  

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

5

mailto:cedi-pr@setp.pr.gov.br
mailto:cedi-pr@setp.pr.gov.br


SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS
                        DEPARTAMENTO DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA 

                        CONSELHO ESTADUAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL (CONSEPIR)

sugeriu que as Comissões de Educação, da Conferência Estadual e a do Estatuto da Igualdade 

Racial fossem convocadas em Fevereiro.  Por fim informou que, uma das propostas aprovadas 

no convênio firmado entre SEJU e SEPIR foi  a realização de 5 (cinco) seminários regionais 

sobre racismo no sistema de justiça, e será necessária auxilio do conselho para recomendar 

palestrantes que abordem o tema. Mariana Bazzo (MP-PR) sugeriu que promotores de justiça 

das regiões onde ocorrerão os seminários participassem como palestrantes. Sem mais assuntos 

a  serem  tratados,  a  reunião  foi  concluída.  Ata  foi  digitada  pelo  Núcleo  de  Assessoria  aos 

Conselhos – Departamento de Direitos Humanos e Cidadania (DEDIHC)  e, após sua leitura e 

aprovação, será anexada à cópia da lista de presença assinada pelos integrantes presentes 

nessa reunião. 
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