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Ata da Reunião Ordinária do CONSEPIR/PR –15/09/2015

No décimo quinto dia do mês de setembro do ano de 2015, no 7º andar do Palácio das Araucárias, Rua

Jacy Loureiro de Campos, s/n, Centro Cívico, nesta Capital, às 8:30 horas teve início a Reunião Ordinária

do Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial (CONSEPIR). Fizeram-se presentes, conforme

convocação prévia: Conselheiros(as) Governamentais: Fátima Ikiko Yokohama e Kellyane de Nazaré

Vasconcellos  (SEJU),  João Carlos da Costa (SESP),  Edna Aparecida Coqueiro (SEED),  Lucimar

Pasin de Godoy (SESA), Roseneide Batista Cirino (SETI), Paulo Roberto Castella (SEMA), Simone

Giroto e Ivo Ericson Camargo de Lima (SEET), Maria Fernanda C. Maranhão (SEEC), Fátima Nunes

e  Rosana Aparecida Rodrigues (SEDS).  Conselheiros(as) da Sociedade Civil: Adegmar José da

Silva (Centro Cultural Humaitá), Márcio da Silveira Marins (Dom da Terra Afro LGBT), Emani José dos

Santos (Instituto Cidadania),  Clotilde Santos Vasconcelos (CUT/PR),  Nivaldo dos Santos Arruda

(Associação Cultural de Negritude e Ação Popular dos Agentes da Pastoral de Negros – ACNAP), Gamal

Fouad  El-Oumairi (Sociedade  Beneficente  Muçulmana  do  Paraná),  Olutayo  Abiodun  Babarinde

(Comunidade Nigeriana do Paraná), Daniel Abidemi Adebayo  (Afro Globo – Fórum Cultural),  Carlos

Alberto Rodrigues de Souza (Instituto Sorriso Negro), Jane Márcia Madureira Arruda (APP/Sindicato),

Luzia  Messias  da  Silva (INATES),  Jaime  Tadeu  da  Silva  (ACNAP),  Omodara  Olalekan  Ajayi

(Comunidade  Nigeriana  do  Paraná).  Convidados(as)  e  Colaboradores(as): Renata  Mele,  Daniel

Marcondes e  Luiz  Henrique  Fernandes (SEEC),  Juliane  N.C.  Wengerkiluring  e  Mariana  Bazzo

(Ministério  Público do Paraná).  1 – Abertura:  A Presidente do Conselho,  Edna Aparecida Coqueiro,

iniciou a reunião cumprimentando a todos os presentes. Após as apresentações, foram lidas as Atas de

julho  e  agosto  e  sugerido  recomendações  de  ajustes  para  posterior  aprovação.  Aprovadas.  2  –

Aprovação da Pauta: Após lida, foi incluído na pauta a visita à Comunidade Paiol de Telha, Ofício do

Ministério Publico, lido por Kellyane, e a Carta Negra de Campo Largo lida por Clotilde. Aprovada. 3 –

Informes  gerais: Márcio  volta  ao  tema  discutido  na  reunião  de  agosto  de  2015,  falando  sobre  o

Mandado de Segurança impetrado por  Alexandre César,  e sugere  que tal  assunto seja  discutido na

próxima reunião. Edna sugere que o Conselho pensasse em uma Comissão para visitar cada um dos

Secretários de Estado, confirma que foram aprovados dois pontos a serem inclusos na pauta, o Ofício do

Ministério Publico, e a Carta Negra de Campo Largo, bem como o ponto colocado por Jaime sobre a

visita à Comunidade Paiol de Telha e o de indicar os representantes para a Comissão da Cultura, já se

pensando na escolha do cartaz sobre o mês da Consciência Negra. Próximo item. 4 – Apresentação das

ações para o Plano Estadual de Promoção da Igualdade Racial pelas seguintes Secretarias de

Estado:  Secretaria  de Estado do Trabalho e  Desenvolvimento Social,  Secretaria  de Estado da

Cultura, Secretaria de Estado do Esporte e do Turismo, Secretaria de Estado do Meio Ambiente e

Secretaria de Estado da Saúde: Antes de iniciar as apresentações das ações para o plano, Edna faz
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alguns encaminhamentos referente as apresentações,  logo após,  os representantes da Secretaria de

Estado da Cultura, Renata Mele, Daniel Marcondes e Luiz Henrique Fernandes apresentam as ações

para o Plano Estadual, e, em seguida passam a falar sobre a proposta de programação para o mês da

Consciência Negra. Ao término, Edna abre espaço para que os Conselheiros façam suas considerações.

Fátima pronuncia-se a respeito dos cartazes, perguntando se a perspectiva da SEEC é a de realizar

diferentes modelos  para lançar  as programações conforme local  ou tipo.  Em resposta,  Fernanda da

SEEC  fala  que  a  ideia  é  escolher  apenas  um  cartaz  para  que  tenha  uma  única  “identidade”  que

caracterize  o  evento.  Paulo  (Conselheiro  Nivaldo)  fala  sobre  a  ideia  da  proposta  para  o  mês  da

Consciência Negra, que será o de apresentar características que representem a Etnia/Raça. Jaime fala

sobre o Festival das Etnias, e, que esse evento necessita da presença da cultura negra. Márcio sobre o

plano fala que nas ações 1 e 2 os indicadores apresentados pela SEEC não estão sendo considerados e

que se colocou à disposição para propor outros indicativos, sem obter sucesso, pois as secretarias não

enviaram nenhum material  a ele.  Márcio fala sobre a proposta da SEJU em fazer a Conferência de

Direitos Humanos nos dias 20, 21 e 22 de novembro, para que não haja conflito de datas com os eventos

de Direitos Humanos e do Movimento Negro no interior do Estado, que teriam dificuldades em participar

do mês da Consciência  Negra,  termina suas considerações falando sobre a reunião que discutirá a

proposta da mudança de data da Conferência de Direitos Humanos.  Mariana fala sobre os diversos

Festivais  que o  Estado promove,  e que é possível  identificar  a presença de participantes  de várias

culturas, entre elas, Italiana, Alemã e Ucraniana, mas que muitas vezes não há a presença da Cultura

Negra, reforça que, sempre que houver um evento pluricultural, a SEEC se responsabilizará zelando pela

efetiva presença da Cultura Negra. João fala que o cartaz apresentado pela SEEC precisa conter mais

motivação, não apenas pela Cultura Negra, e sim por maior nitidez na questão inter-racial e multirracial e

sobre  a  programação,  sugere  que  no  dia  do  debate,  sejam  convidadas  pessoas  de  diversificadas

culturas. Fátima comenta sobre a questão do orçamento e pergunta se na SEEC está previsto para os 3

anos de vigência do plano; fala sobre a ação 1, da necessidade de se criar um grupo de trabalho em

cada Secretaria e da importância de alguém que possa promover uma discussão sobre a Igualdade

Racial dentro de cada Secretaria. Fátima articula sobre o prazo apresentado pela SEEC, sugere que seja

inserida uma ação em caráter permanente de formação com inicio em 2016. Sobre os indicadores, fala

que há ausência de Política Pública que dê conta de assumir a discussão sobre a Igualdade Racial, de

questões relacionadas a Cultura Negra e ressalta que um Seminário dentro da SEEC seria insuficiente,

mesmo que  seja  interno  e  que  envolva  os  movimentos  étnicos.  Profere  que  um grupo  de  trabalho

conhecido através do seminário contribuirá para a formação dos próprios agentes públicos que estão em

formação  na  SEEC  e  que  esse  exemplo  pode  ser  copiado  por  diferentes  Secretarias  de  Estado,
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contribuindo para o aprofundamento e formação do grupo a ser criado. Márcio sugere que envolva a

Secretaria  de  Estado  da  Saúde  nas  parcerias,  através  do  Núcleo  de  Saúde  da  População  Negra.

Fernanda fala que independente do prazo colocado, a Comissão pode oficializar os representantes do

Conselho, e que a Comissão de Organização, para o mês de novembro, contam com a participação dos

representantes do CONSEPIR e esclarece que o Festival de Etnias não é organizado pela SEEC, por ser

um evento privado. Com relação as parcerias, Edna pergunta se as entidades poderiam participar dessa

Comissão de Organização, fala que seria uma forma de dar visibilidade aos Municípios e ao Estado de

uma forma geral. Respondendo ao questionamento, Fernanda fala que a sociedade civil e o Movimento

Negro (para o mês da Consciência Negra),  também estarão inclusos. Edna questiona mais uma vez

sobre a inclusão das entidades, citou como exemplo o Centro Cultural Humaitá e a ACNAP. Fernanda

responde que a representatividade será diversificada. Márcio sugere que os nomes dos participantes da

Comissão/GT sejam indicados neste dia (15 de setembro), pois a data do evento está próximo e que

deverá estar garantida nessa apresentação a participação dos Conselheiros do interior do Estado. Nas

considerações finais, com relação aos cartazes, Fernanda fala que o material apresentado são apenas

alternativas, pede para que os membros do Conselho, redijam suas considerações e as enviem a ela.

Sem mais considerações, a próxima a se apresentar foi a Secretaria de Estado de Esporte e Turismo,

representada pelo Conselheiro Ivo Éricson, que fala que a SEET desenvolveu 6 ações, e que 9 metas

serão buscadas, após a finalização da apresentação verbal, Edna abre a palavra para as considerações

e contribuições dos conselheiros. Carlos fala em relação ao interior, pede que as Regionais da SEET

sejam pautadas, para enviar suas ações ao Conselho, para posterior discussão. Márcio solicita a inclusão

do CONSEPIR como parceiro da SEET, reitera que isso fortalecerá o Conselho dando maior visibilidade à

Promoção da Igualdade Racial, pergunta se existe alguma instância de organização para a sociedade

civil,  e  se  há  algum Conselho  na Secretaria,  João  pergunta  se  a  SEET pode  promover  ações  nas

comunidades  Quilombolas.  Kellyane  fala  sobre  a  parceria  com  a  Secretaria  Municipal  do  Esporte,

sugerindo que seja feita também uma parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social. Ivo fala

sobre as contribuições, e que todas precisam ser analisadas, para que em alguns casos, sejam incluídas

no plano. Ivo destaca a inclusão da Secretaria Municipal de Ação Social como parceira. Respondendo a

questão  das  atividades  a  serem  desenvolvidas  no  ano  de  2015,  Ivo  fala  sobre  a  dificuldade  de

elaboração, pela questão de infraestrutura e de recursos que serão inclusos no Plano para 2016. Ivo

afirma que o objetivo da SEET é sensibilizar a cadeia do esporte e do turismo, em pelo menos 10% das

metas principais a serem cumpridas no ano de 2016 e 2017. Ainda sobre a parceria, fala de um programa

chamado “Contra Turno Contra as Drogas” onde a SEET usa o esporte como forte ferramenta social.

Dando continuidade,  Lucimar apresenta o Plano da Secretaria  de Estado da Saúde (SESA),  após o

término, abriu-se espaço às contribuições dos Conselheiros. Jaime fala sobre a questão psiquiátrica e os
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medicamentos ministrados na hipertensão que é uma doença que atinge grande número de pessoas

negras bem como o alcoolismo e o uso de drogas. Márcio fala sobre as doenças que afetam a grande

maioria da população negra lembrando que o fator de risco para mulheres gravidas está relacionado a

hipertensão arterial, fala que a cada quatro mulheres negras sofrem de hipertensão para uma branca.

Márcio pede que o Conselho seja colocado como parceiro na execução e na orientação do projeto. João

pergunta se existe algum trabalho especifico dentro do sistema penitenciário em relação a população

negra e se o plano apresentado atinge o interior do sistema penitenciário. Clotilde pergunta se há algum

projeto relacionado a juventude negra, como o de prevenção a DST's. Carlos fala sobre o câncer de

próstata, que faz muitas vítimas negras. Lucimar responde aos questionamentos falando sobre as redes

de atenção e a linha de cuidado com a saúde do homem e da mulher, bem como o Agosto Azul programa

destinado a saúde do homem. Fala que a SESA trabalha na perspectiva de atingir toda a população,

incentivando principalmente o homem negro, do Estado do Paraná a realizar o exame de próstata. Márcio

fala a Lucimar que é necessário criar uma campanha especifica para a população negra, campanha que

tenha como principal foco a vulnerabilidade do negro. Fala ainda, sobre o processo de construção do

Plano  Estadual  e  pergunta  se  a  proposta  terá  especificidade  ou  se  será  modificado.  Em  resposta,

Lucimar afirma que o objetivo do Plano serão diretrizes que a SESA pretende manter. Continuando as

apresentações a  Secretaria  de Estado do Meio  Ambiente,  representada por  Paulo  Roberto  Castella.

Após. foi aberta a palavra aos Conselheiros: Márcio fala que gostaria que ficasse explícito, a garantia de

continuidade das Práticas e Saberes Tradicionais e das diversas etnias que só será possível  com o

acesso  a  espaços  sagrados  (rios,  matas  e  praias).  João  fala  sobre  as  comunidades  Quilombolas,

Ciganas  e  Indígenas  de  Piraquara  e  pergunta  se  está  sendo  desenvolvido  algum  trabalho  de

conscientização  sobre  a  preservação  ambiental  junto  a  essas  comunidades.  Respondendo  ao

questionamento  Paulo  fala  que  é  preciso  incentivar  os  municípios  a  realizarem  programas  sobre

educação ambiental para a conscientização dessas comunidades e da população em geral. Logo após

foram indicados os Conselheiros Emani José dos Santos, Paulo Borges, Daniel Abidemi Adebayo, Márcio

da  Silveira  Marins,  João  Edison  de  Miranda  e  Candieiro  para  representarem o CONSEPIR perante

Comissão  da  Cultura.  que  analisará  os  materiais  apresentados.  Estava  também pautado  para  essa

reunião a apresentação do Plano Estadual da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social,  que

justificou sua ausência, por motivo de conflito de agenda. Sem mais apresentações e considerações,  a

presente ata foi lavrada pela Divisão de Apoio aos Conselhos – DAC, após lida e aprovada, será assinada

pelos membros presentes do Conselho. 
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