
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 – 22  /03/2017  

No vigésimo segundo dia do mês de março do ano de 2017, na Assessoria Especial para Assuntos de 

Políticas Públicas para a Juventude/CC, Rua Dep. Mário de Barros, 1556 - Centro Cívico, nesta Capital, 

às 09 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: João Carlos da Costa  (SESP),  Isidoro Diniz (SEEC),  Edna Aparecida Coqueiro  (SEED), 

Lucimar Pasin de Godoy (SESA), José Jorge Tobias de Santana (SEET) e Edson Lau Filho (CCivil). 

Conselheiros(as)  Governamentais  suplentes: Ana  Zaiczuk  Raggio (SEJU).  Conselheiros  (as)  da   

Sociedade Civil titulares: Adgmar José da Silva “Candieiro” (Centro Cultural Humaita), Celso José 

dos Santos (APP/Sindicato), Marici Ventura Seles (Rede Mulheres NegrasPR), Pedro Paulo da Silva 

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

Conselheiros  (as) da Sociedade Civil suplentes  : Luzia Messias Vasconcelos (INATES) e  Omodara 

Olalekan Ajayi (Comunidade Nigeriana do Paraná). Colaboradores(as) e Convidados(as): Stheffanne 

Rodrigues  (CAOPJDH – MPPR/PR) e Silvana  Menczizuski  (OAB/PR).  Justificativa de  Ausência: 

Maria Nilza da Silva (SETI), José Luiz Teixeira (Instituto Sorriso Negro dos Campos Gerais), Rosely 

Aparecida Bittencourt (SEDS),  e Ingrid Bozza (SEEC), Marcio Marins de Jagun (Dom da Terra  Afro 

LGBT). No  período  da  manhã,  houve  as  reuniões  dos(as)  Conselheiros(as)  da  sociedade  civil  e 

Conselheiros(as) governamentais,  que consistiram em análises de assuntos referentes à temática de 

cada grupo e o planejamento referente ao ano letivo e resultaram em uma síntese dos assuntos tratados 

para  posterior  deliberação  em  plenária,  no  período  da  tarde.  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 Conselheira Ana Raggio solicitou a inclusão da análise do 

Regulamento  do FUNDEPIR,  sendo incluso como ponto  nº  10. 3.  Aprovação das Atas: ponto  não 

contemplado na reunião, por falta de quórum para a aprovação das Atas. Estão pendentes de aprovação 

as Atas dos meses de setembro,  outubro,  novembro e dezembro de 2016. 4.  Informes: Secretaria-

Executiva  –  Presidente  –  Conselheiros: Márcia,  Secretária  Executiva  do  Conselho,  informou  as 

justificativas de faltas encaminhadas por e-mail pelos Conselheiros(as). Comunicou o recebimento de um 

ofício,  encaminhado  pela  Secretaria  do  Estado  da  Educação  (SEED),  que  solicita  um  participante, 

membro do Conselho, para a Comissão de Verificação do Pertencimento Étnico-racial nos Concursos 

Públicos e Processos Seletivos da Rede Estadual  de Educação Básica do Paraná.  Com relação ao 

relatório de faltas, Márcia sugeriu o encaminhamento de ofício para a Secretaria de Desenvolvimento 

Urbano (SEDU), Assembleia Legislativa do Paraná (ALEP) e Secretaria do Estado do Planejamento e 

Coordenação Geral (SEPL), destinados ao Secretário(a) da pasta, solicitando nova representação no 
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Conselho.  Aos representantes da Sociedade Civil,  também deve ser  encaminhado ofício ao Instituto 

Cidadania, Central Única dos Trabalhadores (CUT), Comunidade Nigeriana e a Afro-Globo, em razão da 

quantidade de faltas nas reuniões dos Conselhos no ano de 2016.  O Conselheiro Omodara pediu a 

revisão das faltas da Comunidade Nigeriana. Márcia informou que o Cartão Corporativo foi solicitado 

junto à Central de Viagem do Estado para os representantes da sociedade civil no Conselho e, assim que 

a Secretaria Executiva tiver uma posição,  trará ao Conselho as orientações para o uso do cartão. A 

Presidente Edna pediu o apoio do Conselho para a divulgação das vagas para o movimento  social negro 

para  compor  a  Comissão  de  Verificação  do  Pertencimento  Étnico-Racial  nos  Concursos  Públicos  e 

Processos  Seletivos  da  Rede  Estadual  de  Educação  Básica  do  Paraná.  Foram  indicados  para 

representar  o  Consepir:  para a Região de Curitiba,  o Conselheiro Adgmar José da Silva “Candiero” 

(Centro Cultural Humaita); para a área Metropolitana Norte, o Conselheiro Pedro Paulo da Silva (Força 

Sindical); e para a área Metropolitana Sul, o Conselheiro João Carlos da Costa (SESP). O Conselheiro 

Gamal denunciou um caso de Islãmofobia, através de uma “fã page” no Facebook, informando que um 

grupo chamado “Gospel Mais” vem publicando matérias que desrespeitam a Comunidade Muçulmana. 

Stheffanne, representante do Ministério Público Estadual (MPPR), indicou ao Conselheiro a delegacia 

especializada,  no  Setor  de  Atendimento  ao  Vulnerável,  junto  à  Divisão  de Homicidios  e  Proteçao  a 

Pessoa  e  o  CAOP Direitos  Humanos,  no  Ministério  Público  Estadual,  para  realizar  a  denúncia.  A 

Conselheira Ana atualizou as informações sobre a implementação do SOS Racismo, em funcionamento 

desde o dia 07 de março. Foram realizadas cerca de 10 denúncias registadas em sistema informatizado, 

que serão apresentadas em forma de relatório, assim que possível. O Conselheiro Candieiro questionou 

a divulgação do SOS Racismo. Ana respondeu, informando que na semana do lançamento e na data do 

evento, foram cedidas entrevistas para a RPC, Band, Record e demais veículos de comunicação. Inteirou 

a solicitação à Assessoria de Imprensa da Secretaria de Justiça, Trabalho e Direitos Humanos (SEJU), 

com o pedido de estratégia de divulgação, aguardando a resposta. Sugeriu que o Conselheiro Gamal 

também registre a denúncia de Islãmofobia no SOS Racismo, através do telefone 0800 642 0345, ou pelo 

e-mail  sosracismo@seju.br.gov.br  .   5.    Formato da reunião:   a Presidente Edna questionou o formato da 

reunião, dizendo que acredita que a abertura, a aprovação da Ata e Pauta e os Informes gerais deveriam 

ser  realizados  no  período  da  manhã,  antes  da  reunião  das  Comissões,  para  que  o  quórum  fosse 

devidamente  verificado  nesse  período.  Também  sugeriu  que  a  reunião  seja  itinerante,  com  a 

possibilidade de realização em outras Secretarias e não somente nos espaços disponibilizados pela 

SEJU. Celso acredita que as comissões não precisam se reunir, necessariamente, na mesma data que a 

reunião plenária, não se limitando à reunião mensal do Conselho. A Presidente destacou a necessidade 
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de verificação do quórum pela manhã, argumentando que a abertura e aprovação da Ata e Pauta ajuda 

na composição das presenças. O Conselheiro Celso acredita que a alteração do formato da reunião é 

uma medida paliativa,  já  que o Conselho não alcança o quórum na plenária,  que se dá sempre no 

período da tarde. A Conselheira Ana sugeriu alteração no quórum presente na Lei do Conselho, mas 

alertou para a falta de representação que a alteração pode gerar. Citou o Conselho da Pessoa Idosa 

(CEDI), que precisa de maioria absoluta na primeira chamada, sem necessariedade de composição total 

do quórum na segunda chamada, sendo responsabilidade dos Conselheiros a omissão na reunião e 

consequente tomada decisão pelo Conselho. O Conselheiro Celso sugeriu que a convocação seja feita 

com a nominação dos Conselheiros e suas Instituições, no corpo do e-mail, para facilitar a identificação 

dos membros que costumam faltar  as reuniões.  A Conselheira Marici  acredita que as ligações para 

convocação precisam ser direcionadas às entidades, não só para os Conselheiros. Após discussão, os 

Conselheiros definiram que no período da manhã haverá a reunião dos Conselheiros Governamentais e 

Conselheiros  da  Sociedade  Civil,  separadamente.  As  comissões  devem  se  reunir  a  critério  dos 

Conselheiros,  não  necessariamente  no  dia  da  reunião  plenária  do  Conselho,  apenas  se  houver 

necessidade. As reuniões serão itinerantes, sendo necessário o suporte das secretarias ou entidades 

para receber o Conselho. 6. IV Conferência Estadual de Promoção da Igualdade Racial – COEPIR: a 

Conselheira Ana informou a prorrogação do mandato de nomeação dos Conselheiros, que se  estenderá 

até  a  realização  da  Conferência  Estadual,  através  do  Decreto  Estadual  nº  6367/2017.  Anunciou  a 

Convocação da Conferência Estadual para os dias 18 à 20 de agosto, através do Decreto nº 6432/2017, 

ressaltando a possibilidade de alteração em razão da Conferência Nacional, que ainda não tem data 

prevista.  O  Conselheiro  Celso  sugeriu  que  a  Conferência  Estadual  seja  realizada  conforme  a  data 

publicada  no  Decreto,  independente  da  orientação  Nacional.  O  Conselheiro  Candieiro  sustentou  a 

sugestão de Celso, afirmando que outros Estados já marcaram as suas Conferências, tendo como tema 

o decênio. A Conselheira Ana informou que a Comissão Organizadora também quer manter as datas de 

18 à 20 de agosto. A Presidente sugeriu uma reunião da Comissão Organizadora para apresentação da 

proposta do calendário da conferência aos Conselheiros, na próxima reunião ordinária do Conselho.  7. 

Seminários Regionais sobre Abordagem e Enfrentamento ao Racismo Institucional: avaliação do 

1º Seminário e sugestões para o próximo: a Conselheira Ana pediu que os Conselheiros colocassem 

suas avaliações e sugestões sobre o Seminário. O Conselheiro Jorge elogiou o evento, mas questionou a 

vinculação da fala do palestrante, que ainda não foi disponibilizado aos participantes. A Presidente Edna 

frisou o constrangimento demonstrado pelos cadetes da Polícia Militar em relação aos temas abordados, 

dando importância ao convite a outros segmentos, para que o Racismo Institucional seja abordado com 

clareza, evitando equívocos como o ocorrido com a Polícia. A Conselheira Ana esclareceu que o convite 
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se  estendeu  a  todo  o  Judiciário,  Ministério  Público,  Ordem  dos  Advogados,  Defensoria  Pública, 

Socioeducação e Sistema Penitenciário, via ofício, sendo a Polícia o único segmento que compareceu 

em  massa.  Ana  sugeriu  para  os  próximos  Seminários  uma  instrução  prévia  aos  palestrantes,  que 

abordem o seu trabalho em relação ao enfrentamento do racismo, mas deixem claro que o racismo 

institucional  está presente em todos os segmentos.  O Conselheiro Candieiro ressaltou a abordagem 

racista da polícia, apresentando alguns casos e lembrando que em outros eventos os policiais também 

reagiram de maneira negativa a temas relacionados ao racismo.  A Conselheira Lucimar  comentou a 

participação de duas representantes da SESA, que mostraram preocupação com a falta de abordagem 

interna sobre o assunto. Por fim, solicitou o envio do calendário dos próximos Seminários a todos(as) os 

Conselheiros(as). 8. Apresentação da Cartilha sobre criação de Conselhos Municipais de Promoção 

de Igualdade Racial: a Conselheira Ana informou que as Cartilhas foram encaminhadas via e-mail para 

todos os(as) Conselheiros(as), solicitando a colaboração quanto ao conteúdo e alterações pertinentes. 

Explicou que a Cartilha será distribuída na Capacitação dos Gestores Municipais, prevista para o final 

desse ano. Celso sugeriu que a inclusão da logo do Consepir no material. 9. Relatório das Comissões: 

Houve  reunião  dos(as)  Conselheiros(as)  da  sociedade  civil  e  Conselheiros(as)  governamentais,  as 

comissão  não  se reuniram por  falta  de  quórum. Marici  realizou  a  leitura  da  síntese  elaborada  pela 

sociedade civil: cobrar o fundo de igualdade racial; analisar a prestação de contas do recurso utilizado 

pelo Consepir para o 20 de novembro, como base para os eventos neste ano; iniciar o planejamento do 

mês da consciência negra; repassar as discussões das comissões; iniciar o diálogo com os Municípios 

sobre  Igualdade  Racial;  eleger  alguns  Municípios  para  visitas  do  Consepir;  implementar  estatuto; 

fortalecer a implementação do Plano de Igualdade Racial; agendar reuniões políticas com representantes 

de áreas que sejam de interesse do Conselho; colocar em pauta a Igualdade Racial nas capacitações 

para os servidores do Estado; resposta sobre dotação orçamentária destinada para a Igualdade Racial 

para  2017/2018; acrescentar o dia 25 de julho (dia internacional da Mulher Negra Latino Caribenha) – 

Julho  das  Pretas  –  no  calendário  dos  eventos  do  Conselho;  necessidade  de  maior  divulgação  do 

Consepir, com publicações físicas e eletrônicas; criação da página on-line do Conselho; agendar uma 

reunião  junto  ao  Conselho  de  Povos  Indígenas  e  Comunidades  Tradicionais  –  CPICT;  buscar 

esclarecimentos sobre o Cartão Corporativo. A Conselheira Ana comentou alguns pontos, já esclarecidos 

durante a reunião, e apontou a responsabilidade sobre o acompanhamento das demandas. A minuta dos 

encaminhamentos  deve  ser  entregue  a  Secretaria  Executiva  do  Conselho,  pelos  membros  de  cada 

comissão ou segmento, só então serão tomadas providencias. A Presidente Edna refletiu sobre a atuação 

do Conselho no ano de 2016, destacando a falta de quórum para deliberações nas reuniões anteriores. 
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Propôs que, no ano de 2017, os planos de ação sejam realizados com atenção pelas comissões.  10. 

A  nálise do Regimento do FUNDEPIR:   em razão da falta de quórum, a Conselheira Ana encaminhará a 

proposta por e-mail aos Conselheiros, para que eles a analisem e tragam sugestões para o debate, na 

próxima reunião.11.   Encerramento:    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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