
             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 – 13/11/2015

No décimo terceiro dia do mês de dezembro do ano de 2015, no 7 andar, na Rua Jacy Loureiro de Campos, s/n, –

Centro Cívico, nesta Capital, às 9:00 horas, em segunda chamada, 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), Edna  Aparecida  Coqueiro

(SEED), Lucimar Pasin de Godoy (SESA), João Edson de Miranda (SEDS), Paulo Roberto Castella (SEMA),

Marcos Coga da Silva (SEEC),  Roseneide Batista Cirino (SETI),  José Jorge Tobias de Santana  e Simone

Giroto (SEET).  Conselheiros(as) Governamentais suplentes: Kellyane de Nazaré Vasconcellos de Oliveira

(SEJU),  Fátima Nunes (SEDS) e Maria Fernanda C. Maranhão (SEEC).  Con  selheiros(as) da Sociedade Civil

titulares:  Celso José dos Santos (APP/Sindicato),  Pedro Paulo da Silva (Força Sindical),  Nivaldo dos Santos

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

José da Silva, “Candieiro” (Centro Cultural Humaita),  Brisan Ferreira N’tchalá (Rede de Mulheres Negras do

Paraná) e Clotilde Santos Vasconcellos (CUT). 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 Luzia Messias da Silva (INATES). Convidados(as) e Colaboradores(as): Juliane N.C. Wengerkiluring

e Mariana Bazzo (Ministério Público do Paraná), Ana Z. Raggio e Felipe Fortunato (SEJU), Jorge Luis Santana

(Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Universidade Federal do Paraná – NEAB-UFPR), Wladimir França (SEDS),

Marici Ventura Seles (Assessoria do Dep. Professor Lemos).  Justificativa de Ausência: Lyana Bacil e Ilinice

Barichello (SEDU) e  Jane Marcia Madureira Arruda  (APP/Sindicato).  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 muitos minutos mais tarde.  2- Aprovação da Pauta:

Após a leitura da pauta a  sua  aprovação foi por unanimidade. 3 – Aprovação da Ata: Após a leitura e ajustes  a

mesma foi aprovada sem contestações. 4 – Representação das ações para o Plano Estadual de Promoção da

Igualdade Racial (Focando nos pedidos de alterações); SEDS – SEET – SEDU – SEMA – SESP – SEED – SETI

– SESA – SEED. Após as inscrições das representações,  ficou ajustado que seria dado 10 minutos para cada

Secretaria se apresentar:  Período da Manhã =  1º SEDS, 2º SESA, 3º SEET, 4º SEEC, 5º SETI  e  6º SEMA.

Período da Tarde =  7º  SEEC, 8º SEED, 9º SESP. Iniciada a  1ª apresentação pela SEDS – representada pelo

Conselheiro João Edson, que justificou que por a SEDS ter absorvido a junção do Trabalho e da  Assistência Social,

formaram-se duas superintendências: a na área do trabalho: foi feita a apresentação com posterior aprovação. Na

área de assistência social: não existe trabalho específico por etnias, desta forma foi criado um Grupo de Trabalho

para discutir propostas de ações na área de assistência social. Na primeira reunião do Grupo de Trabalho não foi

possível identificar se as propostas iriam atender a política ou não. Justificou-se que  devido a várias conferências

que a Secretaria vem coordenando não houve tempo hábil para se articular  as alterações propostas pelo Conselho.

Para  tanto,  a  coordenação  da  área  de  assistência  social  solicitou  um prazo  até  05  de  dezembro  para  estar

encaminhando as alterações.  O Conselheiro João Carlos sugeriu que fosse elaborada uma planilha das ações
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propostas. O Conselheiro Jaime salientou que as Secretarias de Estado estão generalizando, ao contrário da SEED

e da SESA, que já tem realizado um trabalho específico, reforçando  a importância de desenvolver políticas públicas

com recorte étnico racial, e o que está sendo proposto pela SEDS é de se dar  um prazo até 05 de dezembro para a

sua apresentação.  A Presidente Edna deliberou sobre a necessidade de verificar os prazos para a conclusão do

Plano. A Conselheira Rosineide sugeriu que caso a SEDS não conseguisse se apresentar em tempo hábil, que o

Conselho fosse avisado via em-mail. A Conselheira Lucimar complementou dizendo que como técnica compreende

a logística  do  Estado  e  a  necessidade  de  se  articular  internamente  para  que  se  efetive  a  apresentação.  2ª

apresentação SESA: Iniciada a  apresentação da SESA pela Conselheira Lucimar, ela informou que a Secretaria

tem feito um ótimo trabalho na política com a desconstrução do racismo. No item 7 da apresentação foi incluso o

atendimento às comunidades quilombolas e feito o repasse orçamentário para os agentes de saúde. Jorge Luis

questionou quanto ao atendimento diferenciado aos negros pela SESA, e pergunta se estão tendo capacitação

étnica racial. Lucimar informou que a SESA tem feito um trabalho na desconstrução do racismo,  através da parceria

com a Rede de Mulheres Negras. Salientou a necessidade de se incluir no currículo das Universidades, na área da

saúde, o conhecimento sobre a rede do Sistema Único de Saúde(SUS). Informou que através da implantação da

rede “Mãe Paranaense” tem sido feito  um trabalho específico  com mulheres negras,  devido ao alto  índice de

mortalidade materna.   O Conselheiro  Jaime salientou o grande desafio de se debater  nas universidades e no

SENAC esse tema, é o de que não ele nunca foi  trabalhado por por essa Instituição. Jorge Luis concluiu, alertando

que o Conselho não pode transferir essa responsabilidade para a formação acadêmica. 3ª apresentação SEET: O

Conselheiro José Jorge Tobias, apresentou alterações feitas como a criação de núcleos, salientando a importância

de se dar  continuidade ao mesmo,  incluindo a parceria com o Consepir.  Item 3: Inclusão de divulgação da

história  dos  pontos  turísticos,  relacionados  aos  grupos  étnicos  raciais,  iniciando-se   por  Paranaguá.

Informou que a Secretaria já possui o calendário com os eventos sobre a questão étnico racial, dizendo que enviou

um e-mail aos Conselheiros, para que encaminhem  ações para serem inclusas nos currículos. Reforçou o interesse

da Secretaria em realizar uma caminhada étnica racial ou uma mini maratona Zumbi dos Palmares, bem como a

capacitação para a  confecção de cartilhas, palestras e cursos, todos com apoio e participação do Conselho. Item 4:

Levantamento de dados de atividades de  eventos esportivos. O Conselheiro Jorge salientou a necessidade de

se articular com as regionais, a exemplo do evento da Semana da Consciência Negra, que ocorre todo ano no

Teatro Guaíra,  e que  o Estado não apoiou. Jorge da (UFPR) questionou a falta de divulgação da Caverna do

Diabo, aonde quilombolas são inseridos como guia, no desenvolvimento do turismo local. Sugeriu divulgar como

circuito turístico. Questionou o posicionamento da SEET na festa das etnias realizada no Teatro Guaíra, houve a

falta de representatividade da população negra. Tobias informou que esse é um evento particular e que possui

representação árabe. Solicitou a indicação de grupos de apresentação nos próximos eventos e comprometeu-se em

verificar a divulgação da Caverna do Diabo. O  Conselheiro Celso sugeriu no item 1- estabelecer-se um prazo para

a criação de núcleo. Quanto a divulgação de circuitos há necessidade de se articular com outras Secretarias para a

geração de renda e de  um plano étnico racial para negros, ciganos e indígenas. A Conselheira Brenda alertou

sobre a necessidade de se resolver primeiro os problemas básicos dessas comunidades,  como a briga por terras.

Salientou que para ser agendada atividades cultural ou esportiva, é necessário  fortalecer os grupos étnicos com o
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apoio das Secretarias. Diz ainda não acreditar ser prioridade o Festival de Etnias, e que talvez pense assim  por ter

que expor, no palco, um grupo artístico tecnicamente despreparado e que não se trata apenas de um grupo e sim

de ser o seu  “povo” . O Conselheiro Tobias salientou que o Festival é uma forma de se dar visibilidade a  cultura

étnica  negra  e  que  a  capoeira  por  si  só,   não  deixa  nada  a  desejar.  O  Conselheiro  Marcos  complementou,

informando  que  a  SEEC  só  pede  espaço  à  direção  do   Teatro  Guaíra  para  a  apresentação  do  Festival.  O

Conselheiro “Candieiro” solicitou a SEEC para que encaminhe ao Consepir um relatório dos 54 anos do Festival,

informando o quanto a  Secretaria investiu  nesse evento.  Informaram  os representantes da SEET que  foram

encaminhados vários  ofícios a  SEEC, solicitando serviços  de impressão  de materiais,  sem obterem  resposta

positiva. Concluiu efetuando denúncia ao Conselho de que a cultura Quilombola e a Congada da Lapa,  estão

sendo extintas, e que  o Estado e o Município não se envolvem no caso,  tampouco a Secretaria de Turismo local  e

o Governo Federal. O Conselheiro Tobias solicitou que fosse agendada uma reunião com representantes dessas

comunidades.  O  Conselheiro  “Candieiro”  comprometeu-se  fazer  esse   agendamento.  O  Conselheiro  Jaime

questionou como se deve proceder para que  o Conselho coordene o espaço da Praça Zumbi dos Palmares,  no

Pinheirinho e no município de Curitiba, considerando que todos os grupos étnicos coordenam seu próprio espaço. A

Conselheira Brisa salientou a importância de se valorizar as ações da juventude negra, que não consegue apoio e

incentivo. O Conselheiro “Candieiro” reforçou o convite ao Conselho, na Festa do Rosário, realizada nos dias 21 e

22  de  Novembro.   A Dra.  Mariana   (MP)  informou  ao  Conselho  que  recebeu  a  denúncia  quanto  a  falta  de

representatividade da cultura  negra,  no Festival  do Teatro  Guaíra,  e  que  a mesma continua  pendente.  Tobias

complementou que não é da alçada  jurídica informar qual é a forma de se agir nesse caso. Comprometeu-se em

verificar a melhor maneira de se resolver a questão. O Conselheiro “Candieiro” registrou que esteve na Semana

Nacional da Cultura Negra,  realizada em Curitiba, e que notou que não havia representatividade por parte da

cultura negra e indígena. O  Presidente salientou a importância da criação de um  Grupo de Trabalho que confirme

a presença desses representantes, para que essa situação não se repita ou que não fique somente como tema de

discussão. Iniciada a  4ª Apresentação -  SETI:  A Conselheira Rosineide justificou que somente a proposta da

inclusão de um link  do Conselho e do movimento na Secretaria,  ficou pendente. Quanto a proposta de impressão

do material  dos movimentos negros,  foi  aprovada.  O Material  didático para a educação básica solicitado pelo

Conselheiro,  foi encaminhado para a educação básica. Obedecendo a Lei, foi aberta as inscrições para o concurso

com  cota  racial,  com  a   Inclusão  de  disciplina  e  equipe  interdisciplinar.  Discussão  Afro  Brasileira  e  Afro

Paranaense. Criar mecanismo para a inclusão mulher negra no índice de cotas. Em relação a criação de uma

escola na SETI, não será possível devido a falta de infraestrutura em tecnologia. O Conselheiro Jaime questionou

quanto  a  proposta  de  criação  do  NEABS  (Núcleo  de  Estudos  Afro-Brasileiros).  Rosineide  informou  que  foi

encaminhada a proposta aos Conselhos dos reitores. O  Conselheiro Celso salientou a importância da criação de

comissões, com a a participação da sociedade civil, dentro das Secretarias e de divulgação   do relatório das ações

que  estão  sendo  realizadas,  bem  como  o  de  criar  um  grupo  de  trabalho  que  seja  deliberativo.  Rosineide

complementou que mesmo com o  relatório,  é importante  que o Conselho monitore  e fiscalize.  O Presidente

Informou que  a  secretaria  executiva  da  SEJU confirmou que  poderá  aguardar  até  o  dia  05  de  dezembro  as

alterações da SEDS. Devido  ao horário avançado, encerrou-se a reunião,  ficando ajustado o retorno para às
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13h30min. Reiniciada a  reunião no mesmo local, estiveram presentes no período da tarde: João Carlos da Costa

(SESP), Edna Aparecida Coqueiro (SEED), Lucimar Pasin de Godoy (SESA), João Edson de Miranda(SEDS),

Marcos Coga da Silva e Maria Fernanda C. Maranhão (SEEC), Celso José dos Santos (APP/Sindicato), Pedro

Paulo da Silva (Força Sindical), Adegmar José da Silva, “Candieiro” (Centro Cultural Humaitá), Rafael da Silva

Ferreira  Anthero  (Dom da Terra  Afro  LGBT),  e Antônio Carlos Basílio da Silva  (INATES),  Clotilde Santos

Vasconcellos (CUT) e Jaime Tadeu da Silva (Associação Cultural de Negritude e Ação Popular dos Agentes da

Pastoral de Negros – ACNAP). O  Presidente deliberou a continuidade das apresentações,  mesmo sem quórum: 5º

SEEC, 6º SEED, 7º SESP, 8º SEDU. Iniciada a  5ª apresentação-   SEEC,  pelos Conselheiros Marcos e Maria

Fernanda que fez questão da apresentação de filmes,  solicitando que fossem  encaminhadas sugestões  dos

mesmos. Informou que será criado um grupo de trabalho específico, com 03 representantes da Secretaria e 03 do

Conselho,  para trabalharem diretamente com o Conselho da Cultura.  Os Conselheiros questionaram se possui

representante negro no conselho da cultura. O Edital valorização da cultura negra está aberto, e o Conselheiro

Marcos salientou que para ter rubrica orçamentária depende da época, porque o orçamento da Secretaria é de

0,22%. O  Conselheiro “Candieiro” informou que já articulou com a Secretaria e a resposta foi de que a mesma não

trabalha com a igualdade racial. O Conselheiro  efetuou denúncia ao Conselho de que a servidora Renata Mele

tinha feito  essa afirmação e que agora encaminha proposta de trabalho. Tentou várias vezes fazer reunião com a

direção da Biblioteca Pública do Paraná e com o Secretário, não conseguindo seu intento. Sugeriu ao Conselho que

convocasse a servidora para que viesse  retratar-se. Denunciou que a Biblioteca pública em seus lançamentos de

livros,  inexiste  uma obra  sequer  de  um escritor  negro  ou  algum trabalho  sobre  o  tema.  A Conselheira  Maria

Fernanda sugeriu  ao Conselho enviar  correspondência  com as solicitações de mudança  no plano de trabalho

daquele órgão.   Informou que será aberto edital para contemplar a  cultura afro  e para a  criação de um grupo de

trabalho. O Conselheiro Celso sugeriu a criação  de  um espaço na Secretaria, para fomentar a criação de políticas

públicas. Para participar da abertura de editais,   que fosse incluído  recorte étnico racial,  com busca ativa em

talentos culturais.   O  Conselheiro Celso reforçou a necessidade de convocar as pessoas envolvidas nas denúncias

feitas  pelo  Conselheiro  “Candieiro”.  O  Conselheiro  Jaime  sugeriu  a  inclusão  das  regionais.  Questionou  o

planejamento da SEEC na divulgação da cultura quilombola, congada e do sorriso negro.  Há a Necessidade da

Secretaria  articular  nas  discriminações  sofridas  pelas  Religiões  Matizes  Africanas,  na  questão  cultural.  Os

Conselheiros Celso e Candieiro apoiaram a convocação das pessoas envolvidas nas denúncias, e questionou a

posição da SEEC, que, mesmo que tenham locado o teatro Guaíra para um evento, que  esse gesto deve tornar-se

uma ATITUDE. Solicitou o agendamento de reunião com a Biblioteca Pública, para que se justifiquem os critérios

utilizados para o  lançamento de livros. Concluiu questionando como é que  funcionam os patrocínios feitos através

de empresas privadas. O Conselheiro Marcos informou que não prevê recurso financeiro e sim de apoio. A Dra.

Mariana salientou que havia informado na parte da manhã, que recebeu denúncia sobre o Teatro Guaíra e que

solicitou a deliberação de apoio através da Presidente do Consepir,   e caso a SEEC não tome um posicionamento

a mesma poderá ser punida. A Conselheira Marian salientou a importância de um representante do CONSEPIR no

conselho da cultura, pois esse grupo de trabalho servirá  para pensar com detenção a situação  do  processo. O

Presidente deliberou, que mesmo não tendo quórum, entende que é de interesse do Conselho a participação dos
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que  estão presentes. Solicitou encaminhar via e-mail, uma solicitação para  uma reunião  com  a servidora Renata,

reforçando  a importância em se pensar em uma sugestão de alteração da proposta de como será realizada  a

chamada do grupo de trabalho e o agendamento com a mesma. O Conselheiro “Candieiro” questionou com os

representantes da SEEC , sobre qual foi o critério utilizado para a escolha do  nome do jornal da Biblioteca Pública

do Paraná que recebeu a  denominação de  “Candido”. Solicitou a Secretaria para encaminhar ao Conselho um

relatório do investimento feito pela mesma. Questionou se a TV Educativa do Paraná pertence a SEEC. Solicitou

apoio a Secretaria junto a TV Educativa, órgão coligado a Secretaria de Estado da Comunicação Social,  para

divulgar a luta da igualdade racial, bem como o de  fazer  o documentário da cultura negra no Paraná. Questionou o

critério para a utilização do Museu Oscar Niemeyer (MON), a que o Conselheiro Marcos informou que o critério foi

pelo  MOM possuir  administração própria.  “Candieiro”  questionou  sobre quantos negros e negras existem  na

administração da SEEC.  A Conselheira Maria informou  que somente dois. “Candieiro” solicitou para  a Biblioteca

Pública encaminhar ao Conselho, o  quantitativo de negros e negras que prestam serviços àquela instituição,  e qual

o critério utilizado para compor o quadro funcional da mesma.  O Conselheiro Marcos informou que o MON é

administrado pela Associação dos Amigos Oscar Niemeyer,  conforme reza o edital.  O Conselheiro Basílio sugeriu

a mesa diretiva  que agendasse  uma reunião com Tereza Cortez,  da TV Educativa. O Conselheiro Pedro Paulo

alertou a necessidade das instituições compreenderem que o Consepir irá cobrar para  que as propostas sejam

efetivas. A Presidente Edna questionou se o grupo de trabalho será deliberativo ou consultivo. A Conselheira Maria

sugeriu ao Consepir prioridade em solicitar uma cadeira no Conselho da Cultura, para positivamente influenciar e

articular. Informou que a SEEC possui rubrica de R$10.000,00 por ano  e um seminário através das regionais. O

Presidente salientou a importância da comissão pensar se convoca a SEEC para uma reunião ou se vai até lá, bem

como deliberar  as indicações dos representantes para o grupo de trabalho.  A  Comissão irá  redigir  a lista  de

materiais necessários fazendo seu  encaminhamento, bem como será responsável pelo agendamento das reuniões.

Consultou quem desejava  fazer parte do Conselho. O Conselheiro Celso sugeriu a Conselheira Brenda como

representante  da  sociedade  civil,  já  os   Conselheiros  “Candieiro,  Edna  e  João  Carlos  se  inscreveram  como

candidatos.  A Dra Mariana colocou-se a disposição como apoio.  O Conselheiro Celso salientou que a comissão

tem algumas ações imediatas como agendar com a TV Educativa e formular propostas da publicação de livros para

a Biblioteca Pública do Paraná. Salientou a necessidade de garantir publicações étnico racial. A Conselheira Maria

Fernanda sugeriu ao Conselho encaminhar o parecer negativo do filme  Cidade de Deus. O Conselheiro “Candieiro”

sugeriu  o filme Olhos Azuis em substituição ao documentário em preto no branco. O Conselheiro Celso reforçou

que o Consepir é um Conselho deliberativo. A  Presidente Edna justificou que o Conselho nunca articulou com a

SEEC, salientou a importância de iniciar-se  esse processo. O Conselheiro “Candieiro” questionou qual foi o critério

escolhido para a seleção dos professores de capoeira e da montagem da programação. O Conselheiro Jaime

alertou  a  necessidade  das  Secretarias  consultarem  o  Conselho  quanto  aos  eventos  do  movimento  negro.  O

Conselheiro Celso sugeriu criar  um grupo de trabalho permanente de cultura e educação, devido a quantidade de

demandas, sugeriu  essa criação como ponto de pauta para a  próxima reunião. O  Conselheiro Marcos salientou a

necessidade de verificar se a Secretaria possui direito às imagens  do filme ou documentário a ser exibido. Iniciado

o item 6 ° apresentação da SEED: realizada  pela servidora Edna, que ao término da apresentação informou que
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não obteve resposta quanto a rubrica orçamentária,  porém teve informação positiva  através da  Secretária da

SEED. Logo após foi  aberto espaço para perguntas e sugestões.  O Conselheiro Celso questionou quanto aos

eventos com gestores, ressaltou a necessidade de  se manter  as ações continuadas,  a exemplo do encontro anual

do Fórum permanente  de  diversidade  étnico  racial,  bem como a  importância  de se   manter  os  encontros  de

educadores negros e negras do Paraná. Reforçou sobre  a necessidade de prever recursos orçamentários para  as

reuniões  das  comissões  pedagógicas  permanentes.  Na  questão  da  formação  de  equipes  multidisciplinares,

salientou a necessidade de ser dada   a atenção a condição estrutural  e orçamentária feita através da SEED.

Concluiu propondo que no evento dos gestores haja um momento voltado aos professores. O  Conselheiro Rafael

alertou ao Conselho que a SEED tem diminuído investimento para o  Fórum, pediu o apoio, em forma de uma

manifestação, quanto ao fechamento de escolas nas comunidades. O Conselheiro Celso sugeriu que fosse utilizada

escolas para o atendimento integral. A Presidente Edna informou que o convênio Mais Educação, do  Governo

Federal,  não será renovado, com isso , as escolas com menos de 30 alunos serão fechadas, continuou dizendo

que já encaminhou justificativa para a permanência das escolas nas comunidades quilombolas e indígenas.  O

Conselheiro  Celso  questionou  o  compromisso  do  Estado  em  implantar  30%  das  escolas  em  tempo  integral,

iniciando por Ortigueira, porém essa promessa até hoje não foi implantada.  Concluiu informando que mesmo em

região urbana,  tem como ser justificada a permanência da escola, por ser região de vulnerabilidade social.  O

Presidente informou que recebeu a justificativa da ausência da SEDU na presente  reunião. Iniciado o  item 7° -

Apresentação da SESP  - feita pelo Conselheiro João Carlos, que começou informando sobre sua articulação  com

a Polícia Civil, em incluir em sua grade a questão  étnico racial, que é uma inovação na SESP,  por eles não terem

anteriormente  esse recorte. Sugeriu ao Conselho a criação de  um formulário de acompanhamento das ações

propostas pelas Secretarias. O Conselheiro Celso salientou a importância das Secretarias criarem um espaço para

monitorar as ações de racismo. Sugeriu a inclusão de  proposta para a SESP. O Conselheiro José Carlos informou

que  foi  encaminhada   proposta  para  a  criação  da  comissão  de  monitoração.  A Dra  Mariana  informou  que

encaminhou para a   SESP uma solicitação  do quantitativo  de  denúncias de discriminação racial,  ocorrida  por

Policiais,  recebeu a informação que eles não possuem  esse filtro.  Sugeriu  ao Conselho encaminhar  a SESP

sugestão  para  a  inclusão  desse  filtro  específico.  A Presidente  Edna  confirma  a  importância  do  mesmo.  O

Conselheiro João Carlos comprometeu – se em verificar a  possibilidade  desse filtro ser incluído no sistema de

informação BI –Business Intelligence.  O Conselheiro Pedro Paulo salientou a importância da capacitação dos

Policiais para  a identificação de quando a situação é vista como  crime de racismo. O  Conselheiro José Carlos

proferiu que no item 1.2 - já havia proposto a inclusão do mencionado filtro, na grade curricular do Estatuto de

Igualdade Racial, em toda a estrutura da SESP. O Conselheiro Jaime questionou, que  após o encaminhamento do

Ministério Público para as delegacias,  mudou-se o  olhar quanto à forma de se encarar a questão racial. João

Carlos informou que já  houve mudanças,  mas é um processo contínuo.  A Dra.  Mariana informou que após o

encaminhamento,  não recebeu mais denúncias de erro de registro no boletim de ocorrência de crime racial. O

Conselheiro Rafael salientou a importância de mudança quanto a abordagem policial. Alertou sobre a importância

de  se   criar  mecanismos,  como  delegacias  especializadas  em  crime  de  racismo,  como   o   atendimento

especializado aos jovens negros e negras, a  denúncias na perturbação ao silêncio, feito  por religiões de matrizes
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africanas, ocasião em que os policiais ao serem chamados por algum  denunciante, por desconhecerem a Lei,

chegam quebrando tudo. O  Conselheiro João Carlos justificou que para a proposta da criação de delegacias

especiais,  é necessário prever os recursos. Concluiu informando que há 10 anos, não é investido recursos na

construção de delegacias. Salientou que existe a vontade política mas inexiste os recursos. O Presidente deliberou

que  a Leitura do Texto Introdutório ficasse para a  próxima reunião. 5 – Informes gerais:  A Conselheira Brisa

justificou sua ausência em  reuniões anteriores por motivo de trabalho e a de  sua suplente, por  questões de ordem

pessoal.  O  Presidente  informou  que  foi  encaminhado  um  convite  ao  Consepir,  para  que  enviassem  um

representante  para fazer parte  da mesa,  no evento do Ministério Público, no dia 24 de novembro de 2015 durante

a realização do 2º Seminário de Igualdade Racial, ao que todos justificaram incompatibilidade de agenda. Logo

após,  efetuou a  leitura  de justificativa da SEDU e de como será sua participação no Plano. Ana Raggio informou

que inscreveu o Conselho no edital do SEPPIR para a destinação de verbas para a  promoção da igualdade racial,

e que foi aprovada a capacitação dos Conselhos Estaduais e Municipais, porém  teve que  retirar a o pedido da

compra de um veículo para o Conselho. Informou que foram aprovadas as afirmativas: Seminário de Enfrentamento

ao Racismo Institucional, sendo 1 (hum) para Curitiba e os 4 (quatro) maiores para os municípios,  Capacitação de

Juízes, Departamentos Públicos, Polícias, Agentes Penitenciários, etc., a Publicação de livro e 2 mapas do ITCG -

com 2.5000 exemplares, e para os gestores municipais foi aprovada a edição de cartilhas. Justificou que devido a

falta  de  tempo,  não  conseguiu  articular  com o  Conselho,  mas  que  no  processo  de  criação  da  cartilha  e  do

treinamento, estes serão realizados em conjunto com o Conselho. Informou ainda que a capacitação municipal ficou

para o ano de 2017, devido a mudança de gestão. Informou ainda que está havendo alguns bloqueios na aprovação

do orçamento, mas a SEJU já está agindo estrategicamente. O Conselheiro Celso colocou-se a disposição para

orientar nos próximos editais. Ana informou que enviou aos Conselheiros o edital para se inscreverem, mas que nos

próximos,  com a   criação  de  delegacias  especiais,  poderá  ser  feito  em conjunto.  O Conselheiro  João  Edson

agradeceu o apoio da SEJU pelo comprometimento com a causa. Sem mais assuntos a serem tratados, a presente

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

DEDIHC,  e após a  sua leitura e aprovação, será anexada à cópia da lista de presença assinada pelos integrantes

presentes nessa reunião.
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