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Reunião do CONSEPIR/PR – 19/11/2014

A  segunda  reunião  ordinária  do  Conselho  Estadual  de  Promoção  da  Igualdade  Racial 

(CONSEPIR) ocorreu no dia 19/11/2014, na sala de reuniões, situada à Rua Jacy Loureiro de 

Campos, s/n, térreo, ala B, Centro Cívico, Curitiba/PR. A reunião foi inciada às 9:00h, em 2ª 

chamada,  com  o  primeiro  ponto  de  pauta,  sobre  o  Regimento  Interno  do  Conselho.  O 

Conselheiro  Emani José dos Santos (Instituto Cidadania) passou aos demais conselheiros e 

conselheiras as informações referentes a reunião da Comissão de Elaboração do Regimento 

Interno, ocorrida no dia 18/11/2014. Explicou que foi apresentado à Comissão uma proposta de 

Regimento  elaborada  pela  equipe  do  Departamento  de  Direitos  Humanos  e  Cidadania 

(DEDIHC), da Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos (SEJU), e outra 

elaborada  pelo  Sr.  Emani  em  conjunto  com  outros  conselheiros.  Ao  confrontar  os  dois 

Regimentos percebeu-se que se  tratavam de propostas  semelhantes,  ficando acordado que 

seriam apontadas as sugestões de alteração no Regimento elaborado pelo DEDIHC. O Planério 

deliberou que as propostas serão enviadas por e-mail para todos os conselheiros e conselheiras 

para que enviem suas contribuições, para posterior submissão ao Plenário, bem como para a 

Comissão de Igualdade Racial da OAB/PR e Ministério Público do Paraná (MP/PR) para que 

ambos  também possam somar  suas  contribuições.  O  ponto  de  pauta  seguinte  foi  o  Plano 

Estadual de Promoção da Igualdade Racial.  Ana Raggio explicou que o Plano de Igualdade 

Racial  está  sendo  construído  a  partir  dos  resultados  da  2°  e  3°  Conferência  Estadual  de 

Promoção  da  Igualdade  Racial,  os  quais  foram  analisados  e  filtrados  quanto  às 

responsabilidades do Estado e às competências de cada Secretaria que compõem o Conselho.  

Com  as  ações  filtradas,  foram  realizadas  duas  reuniões  governamentais,  nas  quais  foram 

repassadas às Secretarias sugestão de ações, sendo que algumas Secretarias já encaminharam 

as  ações  que  desenvolverão.  Foi  proposto  ao  Plenário  a  criação  de  uma  Comissão  para 

elaboração do plano. Com relação ao Fundo Estadual de Políticas de Promoção da Igualdade 

Racial (FUNDEPPIR) do CONSEPIR, foi questionado de onde viriam os recursos para que o 

Conselho comece a trabalhar. Ana Raggio explicou que normalmente os Conselhos são criados 

sem fundo, sendo um dos únicos a ter o da Igualdade Racial. Ressaltou-se a importância de 

criar dentro do Regimento Interno a forma de gestão dos recursos que podem ser recebidos 

tanto da iniciativa privada,  como da iniciativa pública.  Sr.  Emani  destacou a importância de 

constituir a executiva para assinar o convênio com Sistema Nacional de Promoção da Igualdade 

Racial (SINAPIR), que seria muito importante na realização de parcerias e convênios. Referente 
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ao Plano, ficou deliberado pela não criação de Comissão e que seriam encaminhados por e-

mail, para todos os conselheiros e conselheiras, os resultados das conferências, bem como as 

ações destinadas a cada Secretaria pela análise da SEJU e a proposta do plano já elaborada, a  

fim de subsidiar discussão na quarta reunião do Conselho, quando as Secretarias apresentarão 

suas propostas e explicarão sua posição. Ainda, ficou estabelecido que será feita consulta a 

respeito  da  possibilidade  de  se  convocar  uma  reunião  extraordinária  do  Conselho  para 

discussão e análise da proposta de Plano Estadual de Promoção da Igualdade Racial ainda 

neste  ano.  Deliberou-se  também  que  o  Ministério  Público  irá  auxiliar  no  contato  com  as 

Secretarias de Estado para a construção do Plano.  Passou-se,  então,  para ponto de pauta 

acerca das denúncias. Foi inserido neste ponto uma denúncia a pedido do Conselheiro  José 

Luiz Teixeira (Instituto Sorriso Negro dos Campos Gerais). A denúncia dizia respeito a um fato 

ocorrido há 2 (dois) anos, quando o Conselheiro se dirigia a uma audiência em União da Vitoria 

e foi  parado por policial,  que o abordou com a arma em punho. O Sr.  José discutiu com o  

policial, argumentando que a abordagem era desnecessária, ao que o policial agiu de maneira 

agressiva, o mandando sair do carro e colocar as mãos no capo do carro e chamou mais três  

viaturas para atender a ocorrência. O Sr. José foi levado à delegacia de Palmeiras, onde foi  

mantido por 3 (três) horas e assinou termo circunstanciado. Informou que realizou denúncias 

junto aos órgãos responsáveis e que não obteve resposta e que acredita que abordagem teve 

unicamente  fundamento  racista.  Pediu  ao  Ministério  Público,  SEJU  e  ao  Conselho  para 

pressionar a Corregedoria da Polícia para responder à sua reclamação. Ficou estabelecido que 

o Sr. José encaminhará os materiais e documentos que possui de seu caso, os quais serão 

encaminhados ao Ministério Público. A Conselheira Brenda Maria dos Santos (Instituto Ilu Ayê 

Odara)  sugeriu  e  foi  aprovado  pelo  Plenário  a  criação  de  modelo  para  recebimento  de 

denúncias.  Em  seguida,  foi  apreciada  a  denúncia  do  Sr.  Newton  Nunes  da  Silva  Filho,  

protocolada junto ao DEDIHC, para apreciação do Conselho. A denúncia diz respeito a vagas 

destinadas a afrodescendentes nos concursos públicos do Estado do Paraná, regulamentada 

pela Lei Estadual n°14.274/2003. Newton foi aprovado em concurso da SANEPAR, em primeiro 

colocado na cota para afrodescendentes para vaga de Engenheiro Químico/  Engenheiro de 

Alimentos. Relata que já foram chamadas 3 pessoas para assumir a vaga, mas o mesmo não foi  

chamado. Já houve encaminhamento ao Ministério Público, que está buscando auxiliar na ação 

judicial  em  trâmite.  Decidiu-se  por  aguardar  o  trâmite  da  ação  judicial.  Por  proposição  do 

Conselheiro José Luiz Teixeira, ficou deliberado que no ano de 2015 será incluída em pauta de 
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reunião ponto acerca da cultura da paz, com participação do Deputado Péricles e do Núcleo 

Estadual. A Conselheira Rosineide Batista Cirino relatou caso de discriminação racial ocorrido 

em escola pública do ensino fundamental de Prudentópolis, cidade onde o racismo é arraigado.  

Definiu-se que o modelo de denúncia, quando pronto, lhe será encaminhado para que envie 

mais  informações  sobre  o  ocorrido.  A Promotora  de  Justiça,  coordenadora  do  Núcleo  de 

Promoção da Igualdade Racial  do Ministério Público, solicitou que seja informada dos locais 

onde ocorre forte discriminação para que o órgão possa realizar ações focadas. Encerradas as 

denúncias, foi apresentado e distribuído ao Conselho o folder elaborado pela SEJU a respeito da 

Politica de Promoção da Igualdade Racial. Por fim, a SEJU trouxe ao conhecimento do Conselho 

procedimento  direcionado  Governador  do  Estado,  assinado  por  membros  do  COMPER  de 

Campo Largo (Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial), COMPER de Curitiba, 

ICAB  (Instituto  da  Comunidade  Afro-Brasileira),  INATES,  Associação  Árabe  Brasileira  e 

Sociedade  Beneficente  Treze  de  Maio,  questionando  a  legalidade  da  composição  atual  do 

Conselho, mais precisamente face a presença de Sindicatos e Centrais Sindicais. A Casa Civil 

encaminhou à SEJU, que respondeu explicando que as entidades questionadas cumpriram os 

requisitos legais e do edital de convocação e que a decisão da Assembleia era soberana.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada.  

Palácio das Araucárias
Rua Jacy Loureiro de Campos s/n, 4º andar - Centro Cívico

Fone: (41)3221-7243 / 3221-7251 - CEP   80530-915 - Curitiba/PR  

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

3

mailto:cedi-pr@setp.pr.gov.br

