
              SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS – SEJU
DEPARTAMENTO DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA – DEDIHC

     CONSELHO ESTADUAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL (CONSEPIR)

Ata da Reunião Ordinária do CONSEPIR/PR – 09/10/2015

No nono dia do mês de outubro do ano de 2015, no 7° andar do Palácio das Araucárias, Rua Jacy

Loureiro de Campos, s/n, – Centro Cívico, nesta Capital, às 9:00 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: Fátima  Ikiko  Yokohama  (SEJU),

João Carlos da Costa (SESP), Edna Aparecida Coqueiro (SEED), Lucimar Pasin de Godoy (SESA),

Teresinha  Ramos  (SEDS), Paulo  Roberto  Castella  (SEMA).  Conselheiros(as)  Governamentais

suplentes: Rosana  Aparecida  Rodrigues  (SEDS), Maria  Fernanda  C.  Maranhão (SEEC), Ilinice

Barichello  (SEDU)  e  Deputado  Professor  Lemos  (ALEP).  Con  selheiros(as)  da  Sociedade  Civil

titulares:  Glauco Souza  Lobo (Ilu  Ayê  Odara),  Celso  José  dos Santos (APP/Sindicato),  Antônio

Carlos Basílio da Silva (INATES), Pedro Paulo da Silva (Força Sindical), 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) e  Daniel Abidemi Adebayo  (Afro

Globo  –  Fórum  Cultural).  Co  nselheiros(as)  da  Sociedade  Civil  suplentes: Brenda  Maria  Lucília

Oeiras dos Santos  (Ilu Ayê Odara),  Jaime Tadeu da Silva  (Associação Cultural de Negritude e Ação

Popular dos Agentes da Pastoral de Negros – ACNAP), Rafael da Silva Ferreira Anthero (Dom da Terra

Afro  LGBT)  e Omodara  Olalekan  Ajayi (Comunidade  Nigeriana  do  Paraná).  Convidados(as)  e

Colaboradores(as): Maria  Ventura  Seles (ALEP), José  C.  da  Silva (Humaita), Fabiano  Ferreira

Vilaruel (SEDS), Solange de Fatima Ilivinski (SEDS/CPSE), Juliane N.C. Wengerkiluring e Mariana

Bazzo (Ministério Público do Paraná), Ana Z. Raggio (SEJU) e Misael Caetano dos Santos (OAB/PR).

Justificativa de Ausência: Por motivo de saúde o conselheiro José Jorge Tobias de Santana (SEET)

justificou sua ausência. Rosângela Barbosa Ferreira (SEMA) está de licença médica. Roseneide M. B.

Cirino  (SETI)  em  atividades  obrigatórias  no  doutorado.  Claudete  Canezin (SETI)  não  houve

disponibilização de recursos pela UEL. Marcos Coga (SEEC) em férias. Adegmar José da Silva e Melissa

Reinehr  (Centro  Humaita)  não  poderão  participar  da  reunião  por  motivo  de  viagem  anteriormente

agendada.  1  –  Abertura:  A  Presidente  do  Conselho,  Edna  Aparecida  Coqueiro,  fez  a  primeira

convocatória  respeitando  o  horário  de  abertura  da  pauta.  Por  motivo  de  falta  de  quórum,  fez-se

necessária a segunda convocatória minutos mais tarde.  2 – Aprovação da Pauta: Após a leitura, foi

aprovada por unanimidade. 3 – Apresentação das ações para o Plano Estadual de Promoção da

Igualdade Racial pela Secretaria de Estado do Trabalho e Desenvolvimento Social: Foi realizada a

apresentação  do  Plano  de  Ações  feito  pelas  conselheiras  Teresinha  Ramos  e  Rosana  Aparecida

Rodrigues representantes da SEDS. Foi sugerido pelos Conselheiros a constituição de uma Comissão

para acompanhar as modificações do Plano Estadual apresentado pela SEDS, com isso, Ana explicou

que de acordo com o Regimento Interno a Comissão precisa ser paritária e criada por meio de resolução,
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Por este motivo, sugeriu uma indicação feita pelo CONSEPIR, sem a característica de uma Comissão,

formalizado  por  meio  de  um Oficio  com os  nomes  dos  representantes  que  atuarão  junto  à  SEDS,

contendo informações como: nomes, telefones e e-mails dos indicados. A sugestão foi aceita por todos,

ficando deliberado que atuarão junto a Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social os conselheiros:

Jaime Tadeu da Silva (Associação Cultural de Negritude e Ação Popular dos Agentes da Pastoral de

Negros – ACNAP), Lucimar Pasin de Godoy (SESA), Antônio Carlos Basílio da Silva (INATES) e Rafael

da Silva  Ferreira Anthero (Dom da Terra Afro LGBT) tendo como função auxiliar  na adequação das

propostas para o Plano Estadual. 4 – Aprovação dos textos introdutórios para o Plano Estadual; Ana

explicou que a SEJU já produziu quatro Planos Estaduais relacionados a Direitos Humanos, com isso,

adotou um modelo, que é o mesmo proposto para o CONSEPIR. Continuou discorrendo o modelo que

segue:  capa;  identificação;  órgãos e  entidades  participantes;  grupo de  elaboração –  equipe  técnica;

sumário; apresentação; introdução; breve histórico das Conferências de Promoção de Igualdade Racial;

princípios  e  pressupostos  legais;  objetivos  do  Plano  Estadual;  eixos  estratégicos;  metodologia  e

avaliação; lista de abreviaturas e siglas; e referencias bibliográficas. Sobre o Plano, ainda, a conselheira

Edna sugeriu que fosse referenciado o decênio dos Povos Afrodescendentes (negros e pardos) dentro do

histórico  e  a  conselheira  Fátima  sugeriu,  como  encaminhamento,  que  fosse  colocado  apenas  as

Secretarias que se encontram na atualidade, e que antes do sumário, seja feito uma citação específica

com  aquelas  secretarias  que  participaram  antes  e  que  hoje  estão  extintas.  Após  contribuição  dos

membros presentes, Ana falou que fará as alterações necessárias enviando o texto já alterado, via e-

mail, e que na convocação da próxima reunião o texto será encaminhado novamente aos conselheiros,

com o objetivo de que seja lido e apontados eventuais contribuições. A conselheira Lucimar pergunta se

as  Secretarias  estão  enviando  planilhas  atualizadas  contendo  alterações.  Respondendo  ao

questionamento. Ana falou que as planilhas apresentadas foram enviadas apenas à mesa diretiva pelo

fato dos indicadores ainda estarem carecendo de modificações. Ana sugeriu que as Secretarias fizessem

uma nova apresentação apenas com o que foi apontado como ponto a ser alterado pelo plenário. Ainda

sugeriu que fossem enviados os documentos contendo o que a SEJU separou das deliberações das

Conferências a cada Secretaria, ou seja, que as Secretarias apresentem mais uma vez suas ações e,

para que isso ocorra,  os conselheiros serão subsidiados com o que foi  retirado das demandas das

Conferências. Com relação ao orçamento, Ana falou que o Núcleo de Promoção de Igualdade Étnico-

racial – NUPIER propôs a inclusão da rubrica, e da necessidade de uma conversa entre os membros do

Conselho, para decidir sobre a proposta e caso ela seja aceita, será necessário um tempo para que as

Secretarias façam as devidas alterações em suas planilhas. O conselheiro João falou sobre a importância

da inserção da rubrica,  pelo  fato  de ser  uma garantia  dos  trabalhos propostos  pelas  Secretarias.  A
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conselheira Fátima lembra aos membros do Conselho que no momento em que a rubrica for inserida, as

propostas precisam ser aprovadas pelo Diretor da Secretaria, falou também sobre o prazo, se valeria por

três ou quatro anos, e por unanimidade o Conselho decidiu que o Plano terá início em 2016 e findará em

2019. Ana articulou que o Plano será finalizado no mês de novembro, mas sua impressão se realizará

apenas  em  2016.  Sobre  a  Proposta  de  Orçamento,  o  conselheiro  Jaime  sugere  uma  reunião

extraordinária para tratar sobre assunto. Ana falou sobre o compromisso de oficializar as Secretarias para

a  inserção  da  rubrica  e  ao  mesmo tempo,  articular  com  a  Comissão  Orçamentaria  da  Assembleia

Legislativa do Paraná para expor  a questão da elaboração do Plano e garantir  recursos para novas

demandas. 5 – Ação Judicial de impugnação da 1º gestão do CONSEPIR – Sr. Alexandre César:

tramitação/  encaminhamentos: Será discutido na próxima reunião.  6 – Violação dos direitos das

comunidades muçulmanas e de matrizes africanas; O conselheiro Gamal falou sobre a questão da

Islamofobia (sentimento de ódio ou de repúdio em relação aos muçulmanos e ao Islamismo em geral), e

da  necessidade  de  inserção  do  assunto  como  ponto  de  pauta.  Relatou  um  caso  onde  2  pessoas

Muçulmanas foram alvos de racismo e preconceito, e que esse não é um caso isolado, mas sim o que

acontece  com  frequência  no  Brasil.  7  –  Informes  Gerais:   Ana  informou  que  o  INATES fez  uma

solicitação de inserção como ponto de pauta para analisar todos os Projetos de Lei referente a Igualdade

Racial que foram apresentados pelo conselheiro Deputado Lemos, e conta com a ajuda dele para que

seja aprovado na Assembleia Legislativa. Ana reiterou a importância da análise e de garantir apoio ao

Deputado, falou que tais Projetos de Lei serão trabalhados em dezembro. 7.1   Projetos de Lei na ALEP,

sobre promoção da igualdade racial (Protocolo 13.735.945): O conselheiro Deputado Lemos  falou

sobre a Lei  que trata do “Dia da Consciência Negra”.  Falou também sobre o Estatuto da Igualdade

Étnico-racial e suas especificidades. por meio de uma audiência é inviável, tendo em vista que o Plano

Estadual é aprovado pelo Conselho. 7.2  –   Concurso Público (Protocolo 13.763.127-0 e 13.739.195-3);

Sobre o Projeto de Lei  o conselheiro Deputado Lemos proferiu  que houve tramitação porém não foi

aprovado isto pois o líder do Governo negociou com a Comissão de Licitação, e com isso, todos os

concursos passaram a respeitar as convocações das reservas de vagas. O conselheiro falou também

sobre um projeto que eleva em 20% as vagas para negros nos Concursos Públicos e cita como exemplo

o Estado do Rio Grande do Sul – RS que tem 20% delas reservadas as pessoas negras.  Conselheiro

Jaime sugeriu uma proposta de frente parlamentar para apoiar o projeto de Lei. Especificamente sobre a

Lei de Cotas, Ana articulou que a SEJU se comprometeu a trabalhar a Lei de Cotas em uma das Ações

do Plano, e que, uma forma de trabalhar o assunto seria com a criação de uma Comissão para analisar

as propostas levadas até o Conselho, para que efetivamente se consiga apresentar uma proposta para o

Pleno do CONSEPIR.  Em seguida o  conselheiro,  Deputado Lemos proferiu  que seria  importante  os

membros  do  Conselho  irem,  no  mês  de  novembro  (mês  da  Consciência  Negra)  até  a  Assembleia
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Legislativa  apresentar  o  Trabalho  que  o  Conselho  está  fazendo,  para  que  a  população  tome

conhecimento. Ainda comunicou que o Projeto de Lei que alterou a Lei de criação do CONSEPIR, foi

aprovado pela Assembleia Legislativa do Paraná. Por deliberação do Conselho, a próxima reunião se

realizará no dia 11 de novembro de 2015.  Sem mais assuntos a serem tratados,  a presente Ata foi

lavrada  pelo  Núcleo  de  Assessoramento  aos  Conselhos  –  Departamento  de  Direitos  Humanos  e

Cidadania – DEDIHC, após sua leitura e aprovação, será anexada à cópia da lista de presença assinada

pelos integrantes presentes nessa reunião. 
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