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

                        CONSELHO ESTADUAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL (CONSEPIR)

 Ata da Reunião Ordinária do CONSEPIR/PR –   14/03/2016

No décimo quarto dia do mês de março do ano de 2016, no quarto 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 titulares: Fátima Ikiko Yokohama

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

(SESA), José Jorge Tobias de Santana (SEET),  Paulo Roberto Castella  (SEMA),  Edson Lau Filho

(CCivil) e Heloá Cristina Manesco (SEAB).  Conselheiros(as) Governamentais suplentes: Kellyane

de Nazaré Vasconcellos de Oliveira (SEJU) e Jaderson de Assis Alves (SEEC). Conselheiros  (as) da

Sociedade Civil titulares:  Adegmar José da Silva, “Candieiro” (Centro Cultural Humaita),  Antonio

Carlos Basilio da Silva (INATES), Celso José dos Santos (APP/Sindicato), Gamal Fouad El-Oumairi

(Sociedade  Beneficente  Muçulmana  do  Paraná)  e  Pedro  Paulo  da  Silva  (Força  Sindical).

Conselheiros  (as)  da  Sociedade  Civil  suplentes: Carlos  Alberto  Rodrigues  de  Souza (Instituto

Sorriso Negro), Luzia Messias da Silva (INATES) e Omodara Olalekan Ajayau (Comunidade Nigeriana

do Paraná.  Convidados(as) e Colaboradores(as): Alexandre Rezar  (SECADI-MEC), Mariana Bazzo

(Ministério  Público  do  Paraná),  Sérgio  Miguel  José (Coletivo  Eu  Sou  Neguinh@),  Helena  Geiger

(DEDIHC) e Dhebora Mello (SEED).  Justificativa de Ausência: João Edilson de Miranda (SEDS),

Marcio  da  Silveira  Marins  (Dom da  Terra),  Vagner  Nogueira  (Instituto  Cidadania)  e  Nivaldo  dos

Santos Arruda (ACNAP), em viagem a trabalho; Cintia Beal Rusch e David dos Santos Cassoli Filho

(SEPL), ambos estão de férias; Rosangela Barbosa Ferreira, por conta de procedimentos médicos pela

manhã, e reunião do CONCICLO no período da tarde. 1º – Abertura: A Presidente do Conselho, Edna

Aparecida Coqueiro,  às 8h30,  deu início a Reunião Ordinária do Conselho Estadual de Promoção da

Igualdade Racial saudando aos presentes e ressaltando a importância da presença de todos, para que se

possa tomar decisões referentes ao Conselho. O Conselheiro Edson se colocou à disposição para entrar

em contato com as Secretarias, solicitando à presença de seus representantes. Além disso, disse que o

estacionamento da Casa Civil, na Rua Dep. Mário de Barros, está disponível para todos os Conselheiros

no dia da reunião. Com a ameaça de cancelamento da reunião por conta da falta de quórum, alguns

Conselheiros  argumentaram que,  em respeito  aos  participantes  que  vieram de  outros  municípios,  a

reunião deveria prosseguir, mesmo nessas circunstâncias. Ainda sobre o quórum, o Conselheiro Paulo

sugere  mudanças no  Regimento  Interno:  Ele  acha que  a  1ª  chamada deve ser  feita  no  horário  da

convocação. Não havendo quórum, aguarda-se meia hora para em seguida ser feita a 2º chamada, se a

ausência de  quorum persistir, a reunião segue normalmente. Assim, os participantes presentes poderiam

deliberar, de qualquer modo, às questões pertinentes a reunião. A Presidente concorda e, consultando a
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mesa, concede 5 minutos para que o colaborador Alexandre (que havia solicitado um tempo de fala)

possa  expor  suas  solicitações.  Alexandre  agradece  e  explica  que  os  oficios  enviados  por  ele,  que

sugeriam a inclusão de pauta, não chegaram à reunião do Conselho. Ele e toda a comunidade afro-

brasileira do Paraná gostariam de agendar uma reunião extraordinária para que se votasse a resolução

para os cargos de comissão, para que isso se torne política pública dentro da estrutura do governo. Para

ele,  o  Plano  da  Igualdade  Racial  exposto  na  pauta  é  importante,  mas  só  seria  efetivo  se  fosse

acompanhado dos cargos em comissão. Ele sugere que o Conselheiro Edson leve a sugestão à Casa

Civil. Ele ainda alega que os oficios foram protocolados e pede para que o DEDICH os torne público.

Alexandre ressalta, mas uma vez, o fato de que tais documentos não constam na pauta. A Presidente

informa que o tempo do colaborador  acabou e segue dizendo que o Conselho está  trabalhando na

constituição das Comissões e que o tema proposto por ele com certeza estará presente no debate dentro

da Comissão de Políticas Públicas. Voltando à questão do quórum um dos Conselheiros questiona sobre

quanto tempo seria necessário para a alteração do Regimento Interno e qual seria o procedimento. Para

respondê-lo, a Conselheira Kelly lê um trecho do Regimento Interno: “Art. 69º o Regimento Interno só

poderá ser alterado, em parte ou ao todo, em reunião plenária extraordinária convocada para esse fim

específico  e,  mediante a decisão favorável  de 2/3 dos membros do CONSEPIR,  ou seja,  pelo  voto

favorável de 19 Conselheiros titulares, contando-se com o voto dos suplentes somente na ausência dos

respectivos titulares”.  Kelly problematiza o fato de que talvez o Conselho também não consiga obter

quórum para essa reunião. Ela aproveita a oportunidade para apresentar a técnica Helena, funcionária do

DEDICH,  que  atualmente  é  responsável  pela  política  de  igualdade  racial.  Com  a  chegada  de  um

conselheiro na reunião, e consequente completude do quórum, a Presidente Edna sugere que a questão

da alteração do Regimento Interno seja incluída na pauta. Alguns Conselheiros ressaltam que a maioria

das  secretarias  estão  presentes  e  que  o  maior  problema  com  relação  as  faltas  tem  origem  nos

Conselheiros  da  sociedade  civil,  e  destacam  a  importância  da  cobrança  de  comprometimento  e

responsabilidade das pessoas que compõe o Conselho.  2º – Aprovação da Pauta: A pauta foi lida e

aprovada  com  ajustes,  sendo  eles:  1)  a  discussão  sobre  a  alteração  do  Regimento  Interno;  2)

apresentação da minuta do Decreto SOS Racismo. 3º – Aprovação da Ata: A Ata foi lida e aprovada com

ajustes.  4º    –    Informes: A  Secretaria  Executiva  apresentou  os  novos  representantes  das

secretarias/instituições,  sendo eles:  Edson Lau Filho  (CCivil)  e Heloá Cristina Manesco (SEAB).  A

Presidente Edna pediu licença para passar alguns informes referente à Secretaria da Educação, sendo

eles: 1) neste ano, todas as escolas multidisciplinares estão começando o processo de homologação das

equipes multidisciplinares, com prazo para fazê-lo até o dia 17 de março. Essas escolas receberam o

documento e estão constituindo a comissão especial, que organiza esse processo, e terão o primeiro
Palácio das Araucárias
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encontro de formação na semana de 20 de Abril; 2) com relação ao incentivo à autodeclaração, logo no

primeiro  encontro  da  equipe  multidisciplinar,  haverá  uma  discussão  em  torno  disso;  e  3)  quanto  a

presença do Secretário da SETI na reunião do Conselho: ainda não houve um chamamento oficial, mas o

Secretário se mostrou disponível para a participação. A Presidente Edna sugere que o Conselho elabore

um  calendário  para  organizar  os  convites  aos  secretários.  O  Conselheiro  José  Luiz  sugere  que  o

Conselho elabore uma cartilha para distribuir nas escolas de todo o Paraná, assim como a Universidade

Estadual de Ponta Grossa - UEPG tem feito.  Ele observa que o governo apenas diz que os negros

devem estar na Universidade, mas não diz como e nem tem nenhum tipo de campanha publicitária que

lance esse incentivo,  aí  surge a  necessidade do desenvolvimento  da cartilha.  O Conselheiro  Edson

questiona se há algum tipo de divulgação por parte da SEJU, e coloca à disposição a assessoria de

imprensa da Secretaria da qual faz parte, ressaltando a importância da divulgação dos encontros do

grupo. A Presidente Edna lembra que o Conselho já discutiu a respeito da criação de um site e reforça o

pedido de sugestões, já feito via e-mail, sobre o logotipo do Conselho, considerando que acha importante

a participação de todos nessa escolha. O Conselheiro Celso ressalta a importância da divulgação de

todas  as  reuniões  do  Conselho,  principalmente  por  conta  da  invisibilidade  do  movimento  negro.  A

Presidente solicita a presença da assessoria de imprensa em todas as reuniões. “Candieiro” ressalta a

importância de um cartão de visita oficial, para que todos tenham maior facilidade para se identificar

como membros do Conselho e pede urgência para a resolução da questão.  O Conselheiro Castella

sugere que se faça um chachá para os membros do CONSEPIR, como existe no Conselho das Cidades

da Secretaria de Desenvolvimento Urbano. A Conselheira Lucimar se compromete em entrar em contato

com  a  Secretaria  Executiva  do  Conselho  Estadual  de  Saúde  para  saber  como  eles  fazem  essa

identificação e como se faz o trâmite dessa questão. O Conselheiro Jaderson faz questionamentos sobre

a burocracia que envolve o Governo do Estado, no que diz respeito aos custos e a utilização da marca do

governo  no  crachá,  e  lembra  que  a  Secretaria  da  Cultura  pode  trabalhar  nisso,  juntamente  com o

desenvolvimento do logotipo. Os Conselheiros manifestam a sua predileção pelo crachá em detrimento

ao cartão, mas, se possível, que se faça os dois. A Presidente  opta pelo crachá, que é mais importante,

e a questão tem caráter de urgência.  5º   –   A  presentação da Minuta de Decreto do SOS Racismo: A

técnica Helena (DEDIHC) sugere que o Conselho discuta, antes do intervalo, a alteração feita na pauta:

apresentação da minuta de Decreto do SOS Racismo. Ela explica que, como os Conselheiros sabem, o

decreto foi feito para regulamentar a Lei nº14.938 de 2005 do Estado do Paraná. Essa lei cria o Programa

SOS Racismo e só com a publicação do decreto que a regulamenta é que será possível executar o

serviço.  A minuta  foi  elaborada  por  um Grupo  de  Trabalho  instituído  pelo  próprio  Conselho,  com a

participação do Conselheiro  Nivaldo dos Santos Arruda “Paulo” representando a  ACNAP,   Regina Bley
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representando o Departamento de Direitos Humanos, e da promotora Mariana Bazzo representando o

Ministério Público. Helena projeta a minuta e faz a leitura. No fim da leitura ela diz que, caso o Conselho

aprove a minuta, o trâmite para a publicação do decreto se iniciará. A Presidente Edna abre espaço para

que os membros da mesa façam suas sugestões. O Conselheiro diz que tudo que é tipificado na Lei n.

7.716/1989 (que trata de racismo), na prática é tratado como matéria do artigo 140 do Código Penal (que

trata de injúria). Ele acredita que a mudança deve ocorrer com a autoridade que colhe a denúncia, e não

com os dispositivos legais em si, lembrando que é muito raro que alguém seja preso no país por racismo.

O conselheiro ainda diz que isso se dá por conta da má vontade das autoridades e do desconhecimento

da lei por parte das pessoas que mais sofrem com o racismo: as pessoas com baixo poder econômico; e

lembra que mesmo ele, enquanto Conselheiro e advogado, teve dificuldades para fazer uma denúncia.

Ele conclui dizendo que um Decreto não resolveria o problema se essas outras questões não fossem

resolvidas. O Conselheiro Pedro Paulo reforça a fala do colega, dizendo que o problema está no agente

do estado que filtra a informação que lhe é passada. O Conselheiro Celso defende que a Lei deve ser

regulamentada e que entende a opinião dos colegas, porém não acha que uma coisa deslegitime a outra.

Ele ainda ressalta que o Decreto deve deixar claro de qual Lei trata e chama a atenção para o fato de o

Decreto dá a atenção necessária para a ação repressiva, mas é carente quando trata da ação formativa

(art. 3º). O Conselheiro pede que se dê mais valor à educação relativa a questões raciais e étnicas.

“Candieiro”  também  fala  sobre  a  importância  da  educação  e,  principalmente,  da  publicidade  da

campanha, para que ela tenha um alcance e um entendimento elevado. A Promotora Mariana Bazzo

conta que recebe muitas denúncias e que quando solicitou um órgão específico para tais denúncias,

verificou que as pessoas acreditam que o racismo não existe,  logo,  que não é necessário que haja

nenhuma ação para combatê-lo.  Ela ainda lembra que exitem muitos episódios de racismo e injuria

cometido por policiais que não são registrados e que, depois de medidas que resultariam na punição de

policiais que se recusassem a prestar atendimento, o número de denúncias subiu 511%. Ela reforça a

opinião dada pelos conselheiro quanto à divulgação da campanha e sugere a modificação do texto para

que a situação fique explícita. O Conselheiro Carlos acredita que o Conselho deve se articular junto à

SESP para que haja  instrução na formação dos policiais.  Segundo o Vice  Presidente,  João Carlos,

representante da SESP, a sugestão de Carlos já faz parte do plano da Secretaria e que, em visita à

escola  de  Polícia  Civil,  convidou  o  delegado  responsável  pela  disciplina  de  Direitos  Humanos  para

conhecer o CONSEPIR. Os Conselheiros o questionam sobre a data de conclusão do curso dado aos

policiais,  para que possam intervir  na realização do mesmo. João Carlos responde que o curso tem

duração de 3 ou 4 meses e que havia acabado de começar. “Candieiro” relata que em sua visita ao

Quilombo da Restinga percebeu a dificuldade que os quilombolas de pele mais escura têm de assumir a
Palácio das Araucárias
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sua raça, e que, devido a falta de acesso à informação do local, ele acredita que o Conselho deva fazer

uma intervenção.  Ele  ressalta  a  importância  de  pressionar  a  prefeitura  para  que  esta  tome alguma

providência em relação a essa descriminação. Além disso, ele pede que se providencie um carro que

possa fazer o transporte dos Conselheiros no trajeto SEJU-hotel-SEJU, no horário do almoço. Voltando à

questão da minuta de decreto, o Conselheiro Celso solicita que a participação da Defensoria Pública seja

efetiva  e  fique  clara  no  texto.  Helena  diz  que  para  isso  precisa  consultar  o  GT.  Carlos  destaca  a

importância de que o decreto estabeleça um prazo para que o Programa SOS Racismo se inicie.  A

Presidente diz que essas questões serão submetidas à mesa. Todos concordam. No período da tarde à

reunião foi retomada, no quarto andar do Palácio das Araucárias, Rua Jacy Loureiro de Campos, s/n, –

Centro Cívico, às 14:00 horas. 6º   –   C  riação das Comissões: A Presidente iniciou a discussão a respeito

da formação das Comissões. “Candieiro” questiona se é necessário fazer parte de uma Comissão para

poder cobrar esclarecimentos das Secretarias. Para ele, é importante que haja liberdade do Conselheiro

para fazê-lo, participando ou não de uma Comissão. Ele aproveita a oportunidade para solicitar, mais

uma vez,  esclarecimentos por  parte da Secretaria  da Cultura,  tendo em vista o  episódio  em que o

Secretário  insinuou  que  o  Movimento  Negro  era  desorganizado.  O  Conselheiro  Edson  lembra  que

qualquer cidadão tem o direito de fazer críticas e acha que é importante a existência de Comissões para

que certas responsabilidades sejam centralizadas. A Presidente pontua que não há esse impedimento, e

que justamente por isso irão providenciar os crachás. Além disso, ela pede que haja o convite para que o

Secretário da Cultura vá até uma reunião do Conselho, com o intuito de se resolver o problema levantado

pelo Conselheiro “Candieiro”, e para que tudo seja esclarecido. O Conselho volta a discutir à questão da

criação do calendário para convites aos Secretários. Celso acha esse ponto bastante importante, já que

isso serviria  para provar  que,  ao contrário  do que foi  dito,  o  Movimento é  bastante  organizado.  Os

Conselheiros Pedro Paulo e Lucimar defendem a ideia de solicitar a presença dos Secretários conforme

os problemas forem surgindo,  e não previamente. O Conselheiro Celso acredita que a presença dos

Secretários  fará  com  que  o  Conselho  tenha  a  possibilidade  de  fazer  mais  pressão  para  que  suas

necessidades sejam atendidas e seus projetos saiam do papel. “Candieiro” sugere que se chame, em

primeiro  lugar,  o  Secretário  da  Cultura  e  a  Secretária  da  Educação,  pois  acredita  que  estas  são

secretarias fundamentais no que se trata do fortalecimento dos movimentos sociais. Ele ainda lembra que

é necessário que se inicie a organização a respeito do Dia e do Mês da Consciência Negra, ainda que

essas datas estejam longe. Além disso, pontua que o que deve ser solicitado a todos os Secretários é o

cumprimento do Estatuto da Igualdade Racial em suas respectivas áreas de atuação. Depois de algumas

discussões, os Conselheiros optam pela criação do calendário. Entretanto, as prioridades são convidar

para o dia 11 de abril a SEEC e 09 de maio a SEED e a SETI. As outras visitas serão definidas de acordo
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com as necessidades do Conselho. Retornando a constituição das Comissões, a Presidente lembra que

na reunião anterior foi sugerida as seguintes comissões: Orçamento e Financiamento, Políticas Públicas,

Comunicação e Normas e Fiscalização. Edson cita a sugestão de Castella: a criação de uma Comissão

transitória  referente  à  reforma  do  Regimento  Interno.  As  atribuições  das  Comissões  foram  lidas.  A

Presidente pede sugestões e lembra que é preciso definir qual é o número de membros que irá compor

cada Comissão. Celso problematiza dois tópicos: 1º) Para ele, a Comissão Orçamento e Financiamento

pode ter suas atribuições confundidas com as atribuições da Mesa Diretora do próprio Conselho e 2º) Ele

acredita  que  a  Comissão  de  Políticas  Públicas  é  muito  ampla,  e  engloba  praticamente  todas  as

atribuições  do  grupo.  Isso  poderia  fazer  com  que  todos  os  Conselheiros  queiram  participar  dessa

Comissão. O Conselheiro continua, dizendo que acha pertinente que essa Comissão seja subdividida, de

modo que as Comissões oriundas dela sejam voltadas as ações das Políticas Públicas e organizadas

conforme o Estatuto da Igualdade Racial. Fátima lembra que essas Comissões foram trazidas ao grupo

como sugestões e acha totalmente plausível que haja alterações nas mesmas, caso os Conselheiros as

achem necessárias. Sendo assim, os Conselheiros decidem subdividir a Comissão de Políticas Públicas

e, depois de muitas discussões, considerações e propostas, por meio de votação, definiram as seguintes

Comissões: I) Acesso à Terra, Meio Ambiente, Trabalho, Justiça e Segurança Pública  (Sociedade

Civil: Pedro Paulo da Silva (Força Sindical); Antônio Carlos Basilio da Silva (INATES); Omodara Olalekan

Ajayi (Comunidade Nigeriana do Paraná);  Governamental: João Carlos da Costa (SESP); Fátima Ikiko

Yokohama (SEJU); Paulo Roberto Castella (SEMA). II) Educação, Cultura, Comunicação e Liberdade

de Crença (Sociedade Civil: Adegmar José da Silva “Candieiro” (Centro Cultural Humaita); Gamal Fouad

El-Oumairi (Sociedade Beneficente Muçulmana do Paraná); José Luiz Teixeira (Instituto Sorriso Negro).

Governamental: Edna Aparecida Coqueiro (SEED); José Roberto Lança “Beto” (SEEC); Edson Lau Filho

(Ccivil).  III) Saúde; Lazer e Esporte  (Sociedade Civil: A definir.  Governamental: José Jorge Tobias de

Santana “Tobias” (SEET); Lucimar de Pasin de Godoy (SESA); Heloá Cristina Manesco (SEAB). Além

dessas, criaram uma Comissão Temporária que vai se encarregar da reformulação do Regimento Interno.

Os membros dessa Comissão serão: Celso José dos Santos (APP/Sindicato) e Pedro Paulo da Silva

(Força Sindical), representando a Sociedade Civil e João Carlos Costa (SESP) e Paulo Roberto Castella

(SEMA), representando os Governamentais. Essa Comissão deve trazer os resultados do seu trabalho na

próxima reunião. Os Conselheiros que não estavam presentes na reunião serão notificados via e-mail

para que possam escolher as Comissões que desejarem. O grupo decide como funcionará a próxima

reunião:  no  período  manhã  se  realizará  a  Reunião  Extraordinária,  para  a  aprovação  do  Regimento

Interno, seguida da Reunião das Comissões. À tarde, se dará a Plenária. A Presidente  Edna lembra que

os itens que devem ser alterados no Regimento são: 1º) a questão do quórum; 2º) a liberdade de atuação
Palácio das Araucárias
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SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, CIDADANIA E DIREITOS HUMA
                        DEPARTAMENTO DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA 

                        CONSELHO ESTADUAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL (CONSEPIR)

dos Conselheiros e 3º) a possibilidade de modificação das Comissões. A Conselheira Fátima informa que

o  Plano  Estadual  está  em  sua  etapa  de  fechamento  e  que  ainda  não  foi  concluído  por  conta  da

necessidade de aguardar as novas secretarias que entrariam no CONSEPIR. A SEDS ainda precisa

apresentar em plenária a parte do Plano que lhe compete. Sendo assim, a Conselheira sugere que a

Casa Civil também apresente uma ou duas linhas de ação dentro de um plano especifico da própria Casa

Civil. Além delas a Secretaria da Agricultura e Abastecimento e a Secretaria do Planejamento também

devem apresentar ações básicas que venham a contribuir com o desenvolvimento de políticas para a

promoção de igualdade racial. Sobre a questão do Curso de Formação de Policiais, Gamal ressalta que

acha importante a intervenção do Conselho, e que acredita que as datas 21 de Março (Dia Internacional

Contra  a  Descriminação  do  Racismo)  e  13  de  Maio  (Dia  da  Denúncia  do  Racismo)  devam  ser

aproveitadas para isso. “Candieiro” pede que o Conselho passe a pressionar as Prefeituras da Região

Metropolitana de Curitiba para que elas passem a aplicar efetivamente o Estatuto da Igualdade Racial.

Ele chama atenção para Lapa, e quer questionar o Município sobre o projeto Espaço Cidadão. Edson diz

que o Governo do Estado está trabalhando nessa questão. A Presidente relembra quais oficios precisam

ser enviados: 1º) Para as Prefeituras da Região Metropolitana de Curitiba, questionando sobre as ações

destas quanto à efetividade do Estatuto da Igualdade Racial; 2º) Para a Secretaria de Segurança, quanto

à participação do CONSEPIR no Curso de Formação de Policiais; 3º) Para a Casa Civil, solicitando vagas

em seu estacionamento e 4º) Para a Secretaria da Cultura, convidando o Secretário para a próxima

reunião do CONSEPIR. Celso pede que o Conselho faça uma moção de repúdio ao Senado Federal,

que, no dia 09 Março, aprovou a retirada da perspectiva de gênero das atribuições da Secretaria Especial

de  Políticas  para  as  Mulheres,  Igualdade  Racial  e  Direitos  Humanos.  Aproveitando  a  oportunidade,

“Candieiro” acredita que o Conselho deva mandar uma moção de repúdio ao Ministro do Esporte, que

quer transformar a Capoeira em Esporte, tirando-a do patamar da Cultura. A Presidente pede, mais uma

vez,  que  os  Conselheiros  opinem a  respeito  do  logo  do  CONSEPIR.  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 sua leitura e aprovação, será anexada à cópia da lista

de presença assinada pelos integrantes presentes nessa reunião.
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