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

                        CONSELHO ESTADUAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL (CONSEPIR)

 Ata da Reunião Ordinária do CONSEPIR/PR –   11/04/2016

No décimo primeiro dia do mês de de abril do ano de 2016, no sétimo andar do Palácio das Araucárias,

Rua Jacy Loureiro de Campos, s/n, – Centro Cívico, nesta Capital, às 09:30 horas, teve início a Reunião

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

conforme convocação prévia:  Conselheiros(as) Governamentais titulares: Fátima Ikiko Yokohama
(SEJU), João  Carlos  da  Costa (SESP),  José  Roberto  Lança,  “Beto” (SEEC), Edna  Aparecida
Coqueiro (SEED),  João Edison de Miranda (SEDS), José Jorge Tobias de Santana  (SEET),  Paulo
Roberto  Castella  (SEMA)  e  David  dos  Santos  Cassoli  Filho (SEPL).  Conselheiros(as)
Governamentais suplentes: Kellyane de Nazaré Vasconcellos de Oliveira “Kelly”  (SEJU),  Marcia
Terezinha  Stéil (SESA),  Maria  Nilza  da  Silva (SETI),  Edson  de  Oliveira (CCivil)  e  Elia  Maria
Rodrigues Barbizan Silva (SEAB). Conselheiros  (as) da Sociedade Civil titulares: Adegmar José da
Silva, “Candieiro” (Centro Cultural  Humaita),  Glauco Souza Lobo (Instituto “Ilu Ayê Adara”),  Pedro
Paulo da Silva  (Força  Sindical),  Nivaldo dos Santos Arruda  (ACNAP),  Gamal  Fouad El-Oumairi
(Sociedade Beneficente Muçulmada do Paraná),  Olutayo Abiodun Babarinde  (Comunidade Nigeriana

do Paraná), e Daniel Abidemi Adebayo (Afro-Globo – Fórum Cultural). Conselheiros  (as) da Sociedade
Civil suplentes: Carlos Alberto Rodrigues de Souza (Instituto Sorriso Negro),  Brenda Maria Lúcilia
Oeiras dos Santos (Instituto “Ilu Ayê Adara”), Luzia Messias da Silva (INATES), Jaime Tadeu da Silva
(ACNAP)  e  Omodara  Olalekan  Ajayi  (Comunidade  Nigeriana  do  Paraná).  Convidados(as)  e
Colaboradores(as): Maria  Seles  (Rede de  Mulheres  Negras),  Helena Geiger (SEJU -  DEDIHC)  e

Mariana Bazzo e Juliane Cleto (Ministério Público do Paraná). Justificativa de Ausência: Marcio da
Silveira Marins (Dom da Terra), por conta de viagem representando o Conselho Permanente de Direitos

Humanos, Lucimar  Pasin  Godoy (SESA),  por  questões  de  trabalho,  e  Celso  José  dos  Santos
(APP/Sindicato), por causa de conflitos de agenda. 1º –   Abertura: O Vice-Presidente João Carlos faz a

abertura  da  reunião.  Logo  no  início  do  encontro,  os  Conselheiros  retomam  a  discussão  sobre  a

distribuição das entidades nas comissões. O Conselheiro Castella lembra que o Art. 51 do Regimento

Interno cria a Comissão de Planejamento Financeiro, sendo assim, ele questiona se ela  já foi instituída. A

Conselheira Fátima diz que na reunião passada ficaram definidas três comissões e a de Planejamento

Financeiro não está entre elas. Por isso, ela sugere que essa discussão seja retomada no período da

tarde. Os Conselheiros concordam. Juliane, representante do Ministério Público, traz o questionamento

da Dra.  Mariana Bazzo:  a  promotora  quer saber  se  existe  a  possibilidade de que,  na  alteração do

Regimento Interno, se retire a exigência de CNPJ para representantes da Sociedade Civi.  Assim, as

entidades que não têm o registro também poderiam participar do Conselho, tornando-o mais plural. A

Conselheira Fátima diz que para isso seria necessário que houvesse alteração na Lei.  O Conselheiro
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Castella acredita que, para a deliberação de tal questão, é necessário que uma consulta jurídica seja

feita. Ele diz que o CNPJ, enquanto personalidade jurídica, dá segurança ao Conselho, pois permite que

as  entidades  possam  ser  responsabilizadas  por  atos  ilícitos  eventualmente  cometidos  por  elas.  A

Conselheira Brenda lembra que muitos Coletivos – que não possuem CNPJ – poderiam contribuir de

maneira  muito  positiva  para  as  reuniões  do  Conselho,  já  que  muitos  desses  grupos  atuam  tão

efetivamente quanto entidades que têm o cadastro. Ela pede que a proposta trazida por Juliane seja

considerada pelo Conselho. O Vice-Presidente João Carlos diz que essa discussão pode ser retomada

no período da tarde. Seguindo, ele abre espaço para que os Conselheiros se dirijam às salas destinadas

para suas respectivas Comissões, a fim de dar início às reuniões destas. Os relatórios oriundos das

reuniões  devem ser  entregues  à  tarde.  -----------------  Retomando  a  reunião  no  período  da  tarde,  a

Presidente  Edna cumprimenta  todos  os  presentes  e  pede  desculpas  por  seu  atraso no período  da

manhã. 2º –   Aprovação da pauta: a pauta foi lida e aprovada com alterações, sendo elas: 1) discussão

sobre o mês da Consciência Negra e sobre o Festival de Etnias; 2) informações sobre dois convênios

celebrados pelo Estado do Paraná junto ao Governo Federal, em 2015; 3) formulação de um nota de

repúdio ao crime de ódio e intolerância religiosa, que aconteceu em Brasília e 4) denúncia de estudantes

da Universidade Federal do Paraná (UFPR) que estão usando as cotas raciais de maneira indevida. 3º –
Aprovação  da  Ata:  a  Ata  foi  aprovada.   4º  –    Informes:  Secretaria-Executiva  –  Presidente  –
Conselheiros: o Núcleo de Assessoramento aos Conselhos – NAC pede que os Conselheiros enviem e-

mails avisando se precisarão de hospedagem e/ou alimentação. Assim, as tratativas com o hotel seriam

facilitadas. Aproveitando a oportunidade,  o Conselheiro Carlos diz que os Conselheiros que precisaram

almoçar  no  hotel  tiveram alguns  problemas,  já  que  a  recepção  do  estabelecimento  alegava  que  a

Secretaria não havia encaminhado nenhuma informação referente a isso. Marcia (NAC) informa que não

é a Secretaria Executiva que faz o contato com o hotel, mas sim o Grupo Administrativo. Ela diz que irá

verificar o que foi que aconteceu. A Presidente Edna diz que o Conselho foi convidado para participar de

uma Audiência Pública que vai tratar sobre cotas para os negros dentro  do serviço público.  O Vice-

Presidente João Carlos será um dos representantes do Conselho. Assim, a Presidente pergunta ao Pleno

se mais algum Conselheiro tem o desejo de participar. Pedro Paulo se manifesta e todos concordam com

a sua participação. A Conselheira Maria Nilza informa que a Universidade Estadual de Londrina (UEL) irá

promover nos dias 13 e 14 de abril o 3º Encontro do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Região Sul,

bem como o Seminário sobre Ações Afirmativas. A Presidente Edna e a Promotora Mariana participarão

do evento.  5  º – Acréscimos na Pauta: 1) Sobre o Mês da Consciência Negra, a Conselheira Brenda

lembra que, tanto o Estado quanto o Município, sempre alegam não ter verba para realizar as atividades
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referentes ao evento. Ela acredita que o Ministério Público deva intervir e verificar como a aplicação do

Estatuto da Igualdade Racial está sendo feita. Agora, sobre o GT criado para tratar especificamente do

Mês da Consciência Negra, a Conselheira pondera que o ampliamento do Grupo de Trabalho seria mais

proveitoso,  fazendo com que ele  não trate  apenas de assuntos referentes ao mês,  mas também da

cultura negra de modo geral. Segundo a Presidente Edna, já há uma articulação entre a Secretaria de

Estado da Educação e a Secretaria de Estado da Cultura para a construção de propostas à cerca do

tema levantado pela Conselheira Brenda. Ela ainda diz que as Secretarias esperam que a Sociedade

Civil participe desse processo de construção. Reforçando a fala da Presidente, o Conselheiro “Beto” diz

que a parceria entre as Secretarias já está bastante avançada. Ele alega que a Secretaria de Estado da

Cultura já está trabalhando na formulação de uma programação para o Mês da Consciência Negra, e que

essa programação já está delineada. Segundo o Conselheiro, a orientação do Secretário e da Direção é

de que tudo fique pronto até o fim do primeiro semestre. Ele ainda lembra que houve uma reunião entre a

Secretaria de Estado da Cultura e a Presidência do CONSEPIR e que nessa reunião surgiu a ideia da

criação  de  um  Grupo  de  Trabalho  que  ajudaria  na  construção  da  programação.  Questionando  a

Conselheira Brenda, o Conselheiro “Beto” quer saber se a Secretaria deve esperar o posicionamento do

Ministério Público para continuar com os trabalhos ou se deve fazer isso paralelamente.  A Conselheira

acredita que os trabalhos devem ser feitos paralelamente com a análise do Ministério Público – que deve

verificar quais são as obrigações da Secretaria de Estado da Cultura para com o Estatuto da Igualdade

Racial. Ela ainda diz que, no ano de 2015, o projeto não foi feito com antecedência e, além disso, não

havia recurso para quase nada. Para que isso não volte a acontecer, ela julga importante a fiscalização

do Ministério Público. O Conselheiro Glauco lembra que existe uma Lei Estadual criada há cinco anos,

que  determina  que  a  Secretaria  de  Estado  da  Cultura  deve  coordenar,  programar  e  custear  a

programação do Mês da Consciência Negra. A Dra. Mariana conta que, em setembro de 2015, participou

de uma reunião do CONSEPIR na qual recolheu a seguinte demanda: na cidade de Curitiba, existe um

festival  anual  denominado “Festival  de  Etnias”  que,  teoricamente  traria  a  manifestação de todas as

culturas. A cultura negra, no entanto, não vinha sendo contemplada nessa celebração. A Promotora relata

que um procedimento foi aberto no Ministério Público para que isso não voltasse a acontecer e ressalta

que essa também é uma responsabilidade da Secretaria de Estado da Cultura. Além disso, ela questiona

o representante da Secretaria a respeito da existência ou não de uma ação especifica que contemple

toda e qualquer cultura, além dos editais em si.  O Conselheiro “Beto” explica que, com a criação do

Conselho Estadual de Cultura, o Estado pôde se organizar junto ao Sistema Nacional de Cultura, que é

uma política do Governo Federal. A primeira medida do Conselho foi criar uma ferramenta que desse

conta do financiamento público para a área da cultura, que antes era limitado à esfera nacional. Junto à
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criação do Conselho criou-se uma a Lei de Incentivo à Cultura. Assim,  estabeleceu-se um ambiente que

permitiu a implementação de Políticas Públicas voltadas a todos os segmentos, mas, sobretudo, ao de

Povos, Etnias e Cultura Tradicional. No primeiro edital da ferramenta orçamentária criou-se uma cota de

recurso  cuja  reserva  é  da ordem de 10%.  Assim,  organizou-se  a  previsão  do  recurso da  seguinte

maneira: 30% destinados às cidades cujo número de habitantes não ultrapasse de 20.000; 30% para

cidades que possuem o número de habitantes entre 20.000 e 100.000 e os 40% restantes para cidades

cujo  número  de  habitantes  ultrapasse  de  100.000.  Isso,  segundo  o  Conselheiro,  possibilita  a

descentralização e a permanência das políticas. O Conselheiro Carlos acredita que o Ministério Público

deva pressionar também as Secretarias Municipais no que se refere ao Mês da Consciência Negra. A

Dra.  Mariana  explica  que  a  função  do  Ministério  Público,  quanto  ao  cumprimento  do  Estatuto  da

Igualdade Racial,  é a de fiscalizar, dentro de todo o conjunto de verbas das Secretarias Estaduais e

Municipais, o recorte que irá contemplar a questão da cultura negra, bem como questionar o porquê de

não existir verba destinada à cultura negra, quando existe para as outras culturas. Assim, ela questiona o

Conselheiro “Beto” sobre o que a Secretaria de Estado da Cultura pode trazer em beneficío ao Conselho,

até  novembro,  sobre  a  pauta  levantada  pela  Conselheira  Brenda.  O  Conselheiro  responde  que  é

importante que o GT responsável pela organização dos eventos referentes ao Mês da Consciência Negra

comece a se articular. Só depois disso a Secretaria poderá apresentar o seu posicionamento quanto à

questão  orçamentária,  evitando  arbitrariedades  por  parte  dela  com  relação  ao  planejamento.  O

Conselheiro “Beto” ainda afirma que a Semana da Consciência Negra já está absolutamente planejada. O

Conselheiro Jaime julga importante a participação de outras Secretarias no Mês da Consciência Negra,

como as Secretarias do Turismo e da Saúde, afim de desenvolver um trabalho mais amplo e com maior

visibilidade. A Conselheira Brenda sugere que se crie GT's para tratar de questões específicas e acredita

que as Comissões possam contribuir para isso. Sobre a questão do Festival de Etnias, ela informa que o

processo para adesão à associação responsável pelo evento, funciona da seguinte maneira: o grupo que

deseja  participar  do  Festival  deve  estar  em  plena  atividade,  realizando  apresentação  e  ensaios

regularmente. Assim, o grupo participa do Festival por 2 anos na condição de convidado. Depois de

aprovada a sua participação, é necessário efetuar o pagamento de um valor denominado “joia”, que varia

de 3 à 5 salários mínimos. Além disso é necessário o pagamento de uma anuidade no valor de R$

300,00.  2) Passando para o 2º ponto acrescentado na pauta, Helena conta que dois convênios foram

celebrados entre a Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos e o Governo Federal.

O primeiro deles consiste em um projeto de Capacitação aos Gestores Estaduais sobre o CNAPIR e a

gestão pública de Igualdade Racial. A segunda etapa do convênio deve acontecer no ano de 2017 e vai
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capacitar os gestores de nível municipal. Além disso, o convênio vai possibilitar a impressão de 1.200

cartilhas com orientações sobre o sistema público do SINAPIR, bem como sobre a criação dos Conselhos

Municipais de Igualdade Racial. O segundo convênio versa sobre o lançamento de uma coletânea, de

dois  livros,  com  uma  abordagem  histórica  e  sociológica  da  população  negra  no  Paraná,  além  da

disponibilização de mapas com a localização de comunidades quilombolas e religiões de matriz africana

no estado.  Na segunda etapa,  no  ano de 2017,  haverá  a  Capacitação  dos Agentes do Sistema de

Justiça, com a realização de seminários em cinco municípios do estado, abordando, especificamente, o

racismo  institucional.  Conselheiros  e  Conselheiras  destacam  a  importância  de  que  as  pessoas

responsáveis por ministrar esses seminários tenham a instrução necessária para tal.  3) O Conselheiro

Gamal acredita que o Conselho deva elaborar  uma nota de repúdio ao recente caso de intolerância

religiosa ocorrido em Brasília. Na ocasião, a Praça dos Orixás da cidade teve todas as suas estátuas

queimadas. O Conselheiro acredita que, além da elaboração da nota de repúdio, também seria pertinente

levar o caso aos olhos da imprensa. Para ele, tais medidas são fundamentais ao Conselho e permitem

que este  tenha uma participação mais efetiva na sociedade.  A nota  de repúdio deve ser enviada à

imprensa, as entidades relacionadas à população negra,  à Assembleia Legislativa, ao Governo Estadual

de Brasília e ao Conselho Nacional de Igualdade Racial. Os Conselheiros responsáveis pela redação da

nota são: Gamal, “Candieiro” e Glauco. 4) Marici, representante da entidade “Rede de Mulheres Negras”,

denuncia o uso indevido de cotas raciais na Universidade Federal do Paraná (UFPR). Ela acredita que o

Conselho deva questionar a universidade sobre o fato de alguns estudantes sem fenótipo negro estarem

ocupando vagas que não são destinadas a eles. O Conselheiro Jaime conta que fez parte, por oito anos,

da banca de verificação de pertencimento étnico-racial da UFPR e que essa banca foi extinta há cerca de

dois anos atrás, mas pretende voltar com a atividade no próximo ano. Ele ainda diz que em alguns

lugares, empresas são contratadas para  fazer o serviço e,  segundo relatos “horríveis”, simplesmente

tiram fotos dos candidatos, constrangendo-os. Para concluir, o Conselheiro pede que a denúncia seja

feita ao Ministério Público. A Presidente Edna informa que a denúncia foi feita via ofício e que será

enviada ao Ministério Público. O Conselheiro Castella sugere que a denúncia também seja enviada à

Ouvidoria da Universidade.   6  º –    Relatório das Comissões: antes de abrir espaço para o relato das

Comissões, a Presidente Edna lembra que existem Comissões que não tiveram todas as suas vagas

preenchidas.  Diante deste fato, o Conselheiro Omodara sugere que em vez de permitir que apenas os

Conselheiros  Titulares  de  determinada  entidade  participe  da  Comissão,  que  se  permita  também  a

participação  dos Suplentes.  A Presidente  Edna informa que  o  Regimento  Interno define  que  só  na

ausência do Titular o Suplente pode atuar. Portanto, cada entidade tem direito à participação de uma

única comissão. Caso não haja a ausência o Suplente pode participar das reuniões, com voz, mas sem
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voto.  Além disso, deve-se levar em consideração o custo que seria necessário para viabilizar a presença

de  dois  representantes  por  entidade.  A  Conselheira  “Kelly”  lembra  que  essa  é  uma  questão

administrativa, por isso, irá verificar junto à Diretoria Geral quais são as possibilidades para resolvê-la.

Depois de algumas discussões, os Conselheiros decidem que o Regimento Interno não deve ser alterado

quanto a isso, cabendo aos representantes de cada entidade uma discussão interna a respeito de qual

Comissão corresponde de maneira mais satisfatória a seus anseios. A Presidente informa que, além das

quatro comissões criadas na reunião anterior, o Regimento Interno estabelece uma quinta comissão: a

Comissão de Planejamento Financeiro.  6.1) Comissão Temporária da Reformulação do Regimento
Interno: Foi realizada a Iª Reunião da COMISSÃO DE REVISÃO DO REGIMENTO INTERNO no dia 11

de abril  de 2016,  com a presença de: João Carlos da Costa – SESP (Coordenador), Paulo  Roberto

Castella – SEMA (Relator),  Fátima Ikiko  Yokohama – SEJU, Pedro  Paulo da Silva – Força Sindical,

Antonio C. Basílio da Silva – INATES, Omodara Olalekan Ajayi – Comunidade Nigeriana do Paraná e com

a presença da Srª Marici da  Rede Mulheres Negras e Srª Juliana Cleto. A comissão analisou o art. 27

com  referência  ao  quorum  para  início  das  sessões  do  CONSEPIR  e  a  instalação  das  comissões

temáticas tratadas nos art. 45 e 46 do regimento interno. Ao propor a alteração do art. 27, Juliana Cleto

fez a leitura do art. 8º da Lei Estadual nº 17.726, de 23 de outubro de 2013 que cria o CONSEPIR –

Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial: “art 8º As deliberações do Conselho Estadual de

Promoção da Igualdade Racial – CONSEPIR serão tomadas por maioria simples, estando presente a

maioria absoluta dos seus membros.”   A Lei ao determinar que as deliberações só possam acontecer

com a presença da maioria absoluta dos seus membros; as reuniões do pleno só poderão ocorrer com a

maioria simples de seus membros e nada pode ser alterado para a realização das sessões. Portanto, não

foi possível realizar as alterações propostas. Em atenção às Câmaras Temáticas, a comissão considerou

viável que o estabelecimento seja realizado por meio de resolução do CONSEPIR, constando as suas

finalidades,  objetivos,  constituições  de  seus  membros  governamental  e  não  governamental,  sempre

paritária. Neste caso, a comissão realizará uma proposta para ser discutida com a comissão e depois

com o pleno do CONSEPIR.  Era  o  que tínhamos a  relatar.  6.2) Comissão Acesso à  Terra,  Meio
Ambiente, Trabalho, Justiça e Segurança Pública: Foi realizada a I Reunião da COMISSÃO ACESSO

A TERRA, MEIO AMBIENTE, TRABALHO, JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA no dia 11 de abril de

2016, com a presença de: João Carlos da Costa – SESP (Coordenador), Paulo Roberto Castella – SEMA

Relator, Fátima Ikiko Yokohama – SEJU, Pedro Paulo da Silva – Força Sindical, Antonio C. Basílio da

Silva – INATES, Omodara Olalekan Ajayi – Comunidade Nigeriana do Paraná, e com a presença da Srª

Marici  da  Rede Mulheres Negras.  A comissão recebeu da secretaria  executiva  os protocolos abaixo
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relacionados para  análise  e  recomendações  ao pleno do CONSEPIR:  14.011.718-8  e  14.023.389-7.
Interessado: COMPER / Unegro. Convite à Edna A. Coqueiro - Presidente do CONSEPIR, para participar

da audiência pública com o tema: cotas para negros no serviço público, no dia 11/04/2016, em Curitiba. O

CONSEPIR deverá indicar os seus representantes. 13.727.624-0 - Interessado: Jair Martins de Oliveira.

Solicita  apoio  de manifestação junto  ao TRT da 9ª  Região.  O CONSEPIR enviou ofício  de apoio  e

aguarda informação do TRT sobre a forma de atendimento da resolução do Conselho Nacional da Justiça

– cotas. 13.949.357-5 – 13.987.447-1 -  Interessado: Instituto Nacional de Tec. Social, que solicita apoio

da Casa Civil de incluir no Plano de Ação o empenho na aplicação da lei federal e estadual. Recomenda

o apoio, oficiando a Casa Civil, corroborando com o teor exposto no ofício do Instituto Nacional de Tec.

Social. Retornando os presentes protocolos a Casa Civil, com o ofício anexado. O ofício deve citar as leis

de cotas, afirmando o atendimento da norma legal. 6.3) Comissão Educação, Cultura, Comunicação e
Liberdade de Crença:  LIBERDADE RELIGIOSA: Praça queimada em Brasília.  EDUCAÇÃO: Política
de Cotas - Acesso e permanência. 1) Criação de comissão para diálogo com a SETI, para implantação

de mecanismos de acesso e permanência da população negra na universidade, bem como de incentivo e

complementação do ensino; 2) Fiscalizar e acompanhar o andamento da aplicação do plano de trabalho

da SETI apresentado no conselho e formalizado através de documento;  3) Efetivar implementação da

política de ações afirmativas para negros/estudantes de escolas públicas nas universidades, conforme

proposto pela SETI no plano de trabalho aprovado por este Conselho, criando mecanismos de acesso e

permanência  e tendo como referência  as experiências de universidades como a UEL e  a UEPG;  4)
Implementação e fiscalização da Lei nº 10.639 e Lei nº 11.645 criação de um GT para diagnosticar e

fiscalizar a aplicação das Leis 10.639/03 e 11.645 junto ao Ministério Público, SEED e SETI; 5) Solicitar

ao MP o encaminhamento dado a respeito das escolas e a aplicação da lei quando foi solicitado à SEED;

6) Criação de mecanismos para dar visibilidade e fazer a cobrança de escolas que não implementaram a

lei e tampouco executaram atividades, em fim que não colaboram com a lei;  7) Criação de disciplinas

obrigatórias, especialmente em cursos de licenciatura, que abordam relações étnico raciais.  MÊS DA
CONSCIENCIA NEGRA:  Criação de um GT para debate sobre manifestações e atividades ligadas à

cultura  negra  no  Estado,  junto  à  Secretaria  de  Estado  da  Cultura.  COMUNICAÇÃO  E  RACISMO
INSTITUCIONAL:  Criação de material de divulgação do Conselho de forma a dar visibilidade às suas

funções.  6.4)  Comissão  Saúde,  Lazer  e  Esporte:  1)  Por  ausência  de  alguns  representantes  da

sociedade  civil,  ficou  prejudicada  a  eleição  de  relator  e  coordenador  da  comissão; 2)  Registramos

contudo, que não houve protocolos para deliberação por esta comissão, nesta reunião; 3) Sugerimos à

mesa diretora que solicite um levantamento junto às demais entidades da sociedade civil, que compõem

o conselho e, preferencialmente,  que atuem em determinadas áreas,  como por exemplo  na área da
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saúde, para que sejam estas convidadas a colaborar com esta comissão (de saúde, lazer e esporte),

inclusive como membro, caso outras não demonstrem interesse. 4) Os presentes avançaram no sentido

de criar um ambiente de colaboração efetiva entre as Secretarias, proporcionando melhor desempenho

dos planos de metas apresentadas; 5) Pelas ausências já relatadas, não foi possível submeter as metas

apresentadas pelas Secretarias, para a apreciação e a colaboração inicial do Conselho. 6.5) Comissão
de Planejamento Financeiro.  Não houve reunião.  7º –    Frequência  nas reuniões do Conselho: O

Regimento  Interno do CONSEPIR estabelece que as entidades  poderão ser destituídas na seguinte

circunstância: ausência injustificada do Conselheiro titular em 3 (três) reuniões consecutivas ou em 5

(cinco) alternadas, sem que este se faça representar pelo suplente. Assim, algumas entidades estão na

iminência de sua destituição. A partir disso, discute-se a aplicação direta do Regimento Interno excluindo

essas  entidades  e  realizando  um chamamento  para  as possíveis  substitutas,  ou,  ainda,  uma  mera

notificação alertando essas entidades do risco que correm. Sem quórum para a votação, essa questão

fica  pendente.  Sem  mais  assuntos  a  serem  tratados,  a  presente  Ata  foi  digitada  pelo  Núcleo  de

Assessoria aos Conselhos – Departamento de Direitos Humanos e Cidadania – DEDIHC. 
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