
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 –   15/02/2016

No décimo quinto dia do mês de fevereiro do ano de 2016, no sétimo andar do Palácio das Araucárias,

Rua Jacy Loureiro de Campos, s/n, – Centro Cívico, nesta Capital, às 9:30 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  (SEEC), Edna Aparecida  Coqueiro

(SEED), Lucimar Pasin de Godoy (SESA) e José Jorge Tobias de Santana (SEET). Conselheiros(as)

Governamentais  suplentes: Maria  Nilza  da  Silva (SETI).  Con  selheiros(as)  da  Sociedade  Civil

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

Silva (INATES),  Nivaldo  dos  Santos  Arruda  (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: Carlos  Alberto  Rodrigues  de  Souza (Instituto

Sorriso  Negro).  Convidados(as)  e  Colaboradores(as): Regina  Almeida  (Sec.  Munc.  Ass.  Social

Piraquara), Jhenifer Alcantara Baptista e Adriana Kisielewics (Ministério Público do Paraná), Edilson

Farias  Ribeiro  e Marise  Ritzmann  Loures (SEED).  Justificativa  de  Ausência: João  Edilson  de

Miranda (SEDS), Lyana Bacil e Ilinice Barichello (SEDU), Terezinha Ramos (SEDS), todos por motivo

de trabalho,  Marcio da Silveira Marins (Dom da Terra), por questões de saúde,  Glauco Souza Lobo

(Instituto “Ilu Ayê Odara”), por escolha de novo membro no Conselho, Emani José dos Santos e Vagner

Nogueira (Instituto Cidadania), também por escolha de novo membro.  1º – Abertura:  A Presidente do

Conselho, Edna Aparecida Coqueiro,  às 9h30, mesmo sem quórum, 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.  2º –

Aprovação da Pauta: A pauta foi lida, mas não aprovada devido à falta de quórum. 3º – Aprovação da

Ata: A Ata também não pode ser aprovada em decorrência da falta de quórum. Então, a Secretaria-

Executiva sugeriu que a Ata anterior fosse reencaminhada, via e-mail, para todos os conselheiros, sujeita

à  alterações  caso  haja  interesse  e  à  aprovação  na  próxima  reunião.  4º    –    Informes: A Secretaria

Executiva, apresentou os novos representantes das secretarias/instituições devido a atualização da lei do

Consepir, sendo eles:  José Roberto Lança (Titular) e Jaderson de Assis Alves (Suplente) na SEEC,

David dos Santos Cassoli Filho (Titular) e Cintia Beal Rusch (Suplente) na SEPL, Edson Lau Filho

(Titular) e  Edson de Oliveira (Suplente) na Casa Civil. Ainda, a adaptação na SEDS, com apenas um

titular, João Edson de Miranda, e um suplente, Terezinha Ramos. Comprometeu-se também a revisar o

endereço eletrônico dos Conselheiros para que todos recebam, sem problemas, as convocações dos

encontros. 5   – Criação das Comissões:  A Presidente iniciou a discussão a respeito da formação das

Palácio das Araucárias
Rua Jacy Loureiro de Campos s/n, Térreo – Centro Cívico

Fone: (41) 3221-7243 / 3221-7249 – CEP   80530-915 – Curitiba/P  R

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

1

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


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

                        CONSELHO ESTADUAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL (CONSEPIR)

Comissões.  A Secretária  Executiva  apresentou  sugestões  de  Comissões  permanentes  que  já  são

utilizadas  em  outros  Conselhos,  para  que  se  possa  ter  uma  base,  sendo  elas:  Orçamento  e

Financiamento,  Políticas  Públicas,  Comunicação  e  Normas  e  Fiscalização.  Cada  Comissão  seria

integrada por Conselheiros titulares, sendo que, na sua falta, os suplentes assumiriam. Ainda ressaltou

que em todos os Conselhos e Comissões podem haver pessoas convidadas aptas à discussão de pauta

(com direito à voz, porém sem voto). Feito isso, passou a explicar a competência de cada uma dessas

Comissões. Ainda, foram citadas outras duas Comissões, sendo essas temporárias: Comissão de Ética e

Comissão  Eleitoral,  formadas  apenas  quando  houver  necessidade.  Ela  relembrou  que  são  apenas

sugestões e a Presidente complementou dizendo que é um debate inicial. Sugeriu, ainda, a análise de

Comissão  por  Comissão,  vendo  no  que  essa  pode  melhorar  e/ou  transformar  e  definir  mais

especificamente o que vai além dos itens colocados, adequando-as ao Consepir, e reforçou que podem

ser dadas novas sugestões para Comissões, sendo elas mais específicas ou não. O Conselheiro Nivaldo

pediu autorização para comentar a respeito das três primeiras Comissões (Orçamento e Financiamento,

Políticas Públicas e Comunicação). Para ele, a Comissão de Orçamento e Financiamento pensará em

todo o funcionamento do Conselho, então ela é importante. Já a Comissão de Políticas Públicas surgem

justamente da necessidade da criação do Conselho em função das Políticas Públicas, para que elas

realmente aconteçam, então reforçou que os Conselheiros devem trabalhar em cima disso. E por fim, a

Comissão de Comunicação, que para ele é necessária para que se tenha acesso à informação, e porque

a linguagem dos sujeitos ali  presentes parece não ser compreendida pelos gestores das secretarias.

Logo,  essa  Comissão  auxiliaria  nisso.  Ou  seja,  para  Nivaldo,  essas  três  Comissões  devem  estar

presentes  no  Conselho.  Já  a  Comissão  de  Fiscalização  seria  para  cobrar  para  que  as  políticas  se

efetivem. “Candieiro” perguntou se a Comissão para trabalhar as questões quilombolas estaria inclusa na

Comissão de Políticas Públicas, e a Presidente confirmou, dizendo que anteriormente era uma discussão

temporária, porém, dentro das Políticas Públicas ela seria permanente. Daniel indagou aonde estariam as

Secretarias e a Fiscalização, e, segundo a Presidente, as Secretarias estão em Políticas Públicas. A

Presidente  afirmou,  também,  que  as  Políticas  Públicas  devem ser  pensadas  no  nível  nacional,  não

apenas estatual, pois incide nas pessoas, então não seria o caso de pensar só nas Secretarias que estão

no Conselho, mas as Políticas Públicas de um modo geral. Carlos Alberto disse que da forma em que

está colocado,  entende-se que as Políticas Públicas Federais  agem diretamente no Estado,  então a

função dos Conselheiros é fazer com que essas Políticas Públicas aconteçam e monitorar  se estão

realmente acontecendo e como estão acontecendo, como exemplo a lei das cotas. “Candieiro” reforçou

dizendo que se deve ter uma memória do que já foi feito, de como foi conquistado e completa dizendo
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que é necessária essa pesquisa para quem está chegando saber como tudo aconteceu, pois as pessoas

têm dificuldade ao acesso às essas informações.  Para ele,  a Comissão de Políticas Públicas ou de

Comunicação  deve  se  preocupar  com  isso,  porque  o  movimento  racial  está  avançando,  então  a

fiscalização em todas as Secretarias é fundamental, até mesmo porque algumas delas só começaram a

focar nas ações do movimento, quando o Ministério Público passou a cobrar mais. Nivaldo afirmou que é

necessário um acompanhamento das ações. E ainda, complementou com o caso das cotas, que vem

sofrendo muita resistência. A Presidente ressaltou que as Comissões citadas anteriormente se integram,

uma incidindo na outra. Além disso, ela disse se preocupar com como o Estado e a Sociedade Civil estão

agindo nas Comissões e como se pode apoiar e revitalizar as entidades. Ela reforçou que assim como o

Governo precisa de fiscalização, a sociedade civil também deve ser supervisionada para que se possa

auxiliar e apoiar da melhor forma, evitando assim o esquecimento de alguma instituição. Carlos Alberto

disse  que,  para  ele,  está  havendo  uma  mudança  de  comportamento  até  relativamente  rápida  em

resposta às políticas apresentadas, citando como exemplo o ENEM 2015, que tratou de conteúdos a

respeito da cultura racial e feminismo, causando um choque na sociedade, inclusive intelectuais que se

puseram contra a essas questões. Ele afirmou ainda que isso é resultado de políticas de há mais de dez

anos, e que o Conselho deve servir para ajudar no crescimento e evolução das ações sociais, levando

informação para a população em relação a essas coisas, visto que não tem como discutir a inclusão sem

contar com alguns grupos que estão fora desse processo. O Conselheiro Antonio Carlos lembrou, mais

uma vez, da importância do Conselho e do quórum, e disse que se precisa trabalhar e avançar, porque a

partir  do momento em que o trabalho é feito e as informações são repassadas, inclusive no interior,

mostrando que o esforço está dando resultados, é uma forma de “ressuscitar” o movimento que está

sendo reestruturado. Para ele, as críticas negativas no ENEM 2015 são resultado de um trabalho, visto

que a sociedade foi tirada de seu comodismo, e ainda, por mais que para alguns isso seja negativo, ele

vê como algo positivo. Antonio Carlos completou dizendo que é preciso estar sempre atento a isso para

se combater as ideias contrárias ao trabalho realizado no Conselho. Para finalizar, ele afirmou que, em

seu ponto de vista, essas quatro Comissões são suficientes, a princípio, e a medida do amadurecimento

do Conselho, podem surgir novas Comissões seguindo as especificidades. Maria Nilza, seguindo a linha

das  Comissões,  ressaltou  que  elas  se  interagem  muito,  e  que  está  havendo  uma  mudança  nas

Universidades  Estaduais  do  Paraná  em relação  às  ações  afirmativas,  em especial  na  Universidade

Estadual de Londrina (UEM). Nessa Universidade, houve a aprovação das cotas em 2004 e em 2011

houve  um  debate  para  a  renovação,  e  mesmo  contando  com  muitas  forças  contrárias,  foi  feita  a

renovação por mais cinco anos. Logo, já foi aberto o processo novamente, assim como a luta interna na

faculdade e a luta com a comunidade externa para a aprovação, mais uma vez, das ações afirmativas.
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Para ela, o Conselho pode ajudar a fortalecer essa causa, não só em Londrina, mas em outras regiões

do estado. Ainda, ela ressaltou que o Brasil está vivendo um momento especial em relação à reavaliação

e alteração das licenciaturas, visto que há um forte trabalho com a formação continuada sobre a Lei

10.639, mas as universidades não eram obrigadas a incluir no currículo o conteúdo étnico-racial. Então, a

cada  ano  são  formados  milhares  de  jovens  e  esses  desconhecem  a  legislação  e  o  conteúdo  da

promoção de igualdade racial. Ainda, a Conselheira informou que até outubro de 2016, o Ministério da

Educação, através da Resolução 02/2015 estabelece que todos os cursos de licenciatura tratarão sobre

dez temáticas, entre essas, as questões étnico-raciais, quilombolas e educação especial. Ela concluiu

dizendo que esse é o momento para mobilização, caso contrário, terão de esperar mais dez anos para

uma nova resolução prevendo a alteração da lei.  “Candieiro”,  ainda sobre as Comissões,  sugeriu a

criação de uma Comissão para circular e dialogar,  visto que a formação do movimento negro se dá

justamente nesses encontros. Ele exemplificou com o Fórum Mundial Social, no qual não houve nenhuma

Comissão para representar a causa e se fazer presente. Ainda, “Candieiro” afirmou que sente como se o

Paraná fosse tratado como um estado sem negros, embora seja o estado da Região Sul com maior

número,  e  reforçou  a  necessidade  de  percorrer  o  Paraná,  conhecer  o  estado,  dialogar  com  as

Universidades e  comunidades.  Ele  finalizou dizendo não saber  qual  Comissão seria  essa,  mas que

deseja alguma que possa se movimentar,  com mais dinâmica,  não só a nível estadual,  mas federal

também, para melhor atuação. A Presidente opinou que, talvez, essa função poderia estar dentro de

todas as Comissões, visto que todas devem ter tal circulação, sendo essa, então, uma possibilidade para

o pedido do Conselheiro “Candieiro”. Alegou também, que ela não vê vantagem na separação entre a

discussão e a participação. Lucimar solicitou que haja um alinhamento nas discussões, e por mais que as

opiniões sejam diversas, o Conselho deve ter uma posição, visto que está presente nas diversas áreas

governamentais e não-governamentais. Para ela, deve-se ter um espaço para um alinhamento conceitual

para não ficar vagando entre temas para chegar a conclusões concretas.  O Conselheiro “Candieiro”

ressaltou  que  a  forma de  trabalho  do  Consepir  difere  da  forma dos  outros  Conselhos,  por  possuir

especificidades, e o trabalho só vai se iniciar de fato, quando perceberem isso. Mais que isso, ele se

preocupou com o que deve ser feito para manter os estudantes negros nas Universidades, e não só a

entrada através das cotas. Disse ainda que o Consepir deve estar presente em discussões em torno

disso,  através dos seus representantes,  pois  as medidas tomadas não chegam a todo o movimento

negro.  Para  finalizar,  demonstrou a importância do coletivo,  pois  caso contrário,  o  movimento negro

perderá sua importância e passará a agir de forma caucasiana, o que, para ele, é inaceitável. Carlos

informou que cotas é um assunto pertinente em Ponta Grossa, sendo que em novembro de 2014 a
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Universidade decretou o fim delas. Então, o Instituto Sorriso Negro, junto aos estudantes, conseguiram

reverter a decisão do Conselho Universitário, alterando o ingresso à faculdade para cinquenta por cento

universal e cinquenta por cento cota pública, sendo que dentro dessa, dez por cento são para cotas

raciais,  ainda assim, perdendo um pouco das vagas que possuía direito anteriormente.  Para ele,  as

medidas que estão sendo tomadas pela Universidade, afastam o critério público, induzindo, cada vez

mais, à esfera privada, e reforçou que foi uma luta difícil e que o resultado só foi revertido por causa de

membros da alta  cúpula da faculdade que tinham interesse em manter as cotas.  Carlos entendeu a

posição de “Candieiro” a respeito da permanência na faculdade, mas constatou que, em momento algum,

a entrada nessa deve ser deixada de lado e complementou dizendo que em muitos casos, o aluno, por

pressões dentro da própria faculdade ou por outros motivos, não se autodenomina negro (a),  então,

devem ser tomadas medidas a fim de orientá-los e protegê-los para que possam assumir suas etnias.

Constatou também a entrada de não negros (as) através das cotas, pedindo a criação de ações para

evitar  isso,  e  mostrou-se  preocupado  pois  isso  ocorre  quando  a  população  negra  não  se  mostra

interessada em utilizar aquelas vagas. Finalizou afirmando que as Comissões de Políticas Públicas e de

Comunicação  possuem  grande  responsabilidade.  Roberto  Lança  sugeriu  que,  uma  vez  criadas  as

Comissões, fossem iniciadas as funções, uma vez que há medidas de curto e longo prazo, exigindo um

fluxo de trabalho e uma metodologia a ser organizada, até porque, por parte da gestão pública, é preciso

seguir um calendário organizado e definido anteriormente. Solicitou ainda, a criação de no mínimo um GT

para essa função,  porque os  grandes debates,  planos de fundo para mudanças sociais,  podem ser

discutidos em fóruns mais próprios,  com especialistas e com o próprio Conselho orientando de uma

melhor forma. Lança afirmou ainda, que no ponto de vista da Gestão, é preciso acelerar o processo, ou

seja, o quanto antes for  decidido, melhor,  para que se possa olhar o calendário de metas previstas,

principalmente para 2016. A Presidente recolocou a posição da Lucimar, sobre a necessidade de temas

pré-estabelecidos para o debate e ações, e também sugeriu a criação de novas Comissões caso as já

propostas não atendam às demandas da Comissão. Feito isso, a Presidente fez uma pausa na discussão

para que a convidada Marise pudesse falar.  Marise inicialmente informou cumprir  um pedido da sua

superintendente,  a Professora Fabiana,  para que ela,  Marise,  comece a  participar  das  reuniões dos

Conselhos e levar ao SEED os pedidos e determinações de cada Conselho. Feito isso, apresentou o

cronograma  de  trabalho,  afirmando  que  visitarão  seis  núcleos  na  semana  seguinte  (Londrina,  Pato

Branco, Laranjeiras do Sul, Loanda, Goioerê e Apucarana), sendo que cada técnico irá para um lugar.

Afirmou também que, até o fim do ano, visitarão todos os núcleos e que uma das razões da visita é o

incentivo para que os alunos se autodeclarem negros. A Professora declarou que pretende fazer um

trabalho  de  conscientização  juntamente  aos  diretores  e  agentes  escolares,  para  que  o  aluno  se
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autodeclare negro no ato da matrícula, possibilitando números mais precisos quanto a existência dos

estudantes negros e pediu a ajuda dos Conselheiros nessa conscientização. Além disso, propôs uma

otimização na capacitação dos professores multidisciplinares, visto que esse trabalho ainda não alcançou

o objetivo desejado de entender a importância do movimento negro na história do Brasil. Mais que isso, a

proposta  é  de  uma  conscientização  também  nas  escolas  particulares,  para  que  elas  promovam  a

formação de equipes multidisciplinares, fazendo com que esses estudantes também saibam e respeitem

a importância  do negro na história  e desenvolvimento do país.  Ainda,  há o plano de expansão das

escolas quilombolas. Marise informou também que, além dos planos desenvolvidos pelo Consepir, sua

superintendente  está  viabilizando  formas  de  obter  recursos,  visto  que  essa  é  uma  das  maiores

dificuldades, além da liberação de pessoas para participar das ações. Ela ressaltou a angústia que a

Presidente passa por representar o Consepir e também o Estado, e por ver que nem sempre os pedidos

conseguem ser supridos pelo governo, e se colocou à disposição do Conselho para um trabalho de

ambas as partes em busca de resultados mais positivos. “Candieiro” indagou se já há algum critério ou

estratégia da SEED para se chegar às equipes e para conseguir que os alunos se autodeclarem e a

Professora confirmou, dizendo que já estão organizando encontros com diretores, professores e agentes

1 ou 2 para que se consiga conscientizar o ambiente escolar, incentivando a autodeclaração durante a

matrícula. Além disso, ela afirmou que realizarão web conferências para um trabalho junto aos núcleos.

Então, “Candieiro” perguntou se a estratégia seria a mesma para as escolas particulares e a Marise

contou que encontrou com o Presidente do Sindicato das Escolas Particulares (SINEP) e ela levará para

ele  essa  angústia  e  vontade  de  que  as  escolas  particulares  também  organizem  suas  equipes

multidisciplinares. Ela ressaltou que a lei já determina a participação, mas que efetivamente, ela não sabe

se as escolas trabalham com essa equipe, mas que passará a alertar que a lei exige isso. A Conselheira

Maria Nilza disse que achou muito interessante a iniciativa para que as pessoas se autodeclarem, pois

existe uma “subnotificação”,  não só nas escolas entre os alunos, mas também em toda a sociedade

brasileira,  sendo  muito  difícil  para  as  pessoas,  sobretudo  as  crianças,  se  auto  identificarem negras

quando existem tantas questões pejorativas relacionadas a essa etnia, sendo normal a pessoa querer

fugir  disso.  Maria  Nilza  contou  que  em Londrina,  as  equipes  multidisciplinares  estão  realizando  um

trabalho muito bom, inclusive possuem um GT de combate ao racismo, coordenado pelo Promotor Paulo

Tavares,  e  algumas  dessas  equipes  multidisciplinares  já  estiveram  nesse  GT  para  apresentar  os

trabalhos que estão desenvolvendo no núcleo regional. Entretanto, ela está trabalhando há alguns anos

com a professora Lúcia Cortez,  chefe do núcleo,  mas ela ainda percebe muitas dificuldades nessas

equipes. Então, ela comentou a respeito de um Encontro de Educadores Negros, no qual ela já deu
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palestras, que favoreciam muito a formação dos educadores. Ainda, ela disse que acha importante o

incentivo  à  autodeterminação,  mas  que  ela  percebe  que  nas  próprias  oficinas  e  palestras,  muitos

professores não sabem se podem ser considerados negros ou não, e algumas vezes estão angustiados

por não conseguirem resolver questões simples dentro da sala de aula em relação a conflitos raciais.

Logo,  a  Conselheira,  Maria  Nilza  acredita  que  a  formação  dessas  equipes  multidisciplinares  é

fundamental  e pediu que a Secretaria motivasse mais as instituições que possuem cursos para que

foquem no fórum de licenciatura, para que então, daqui alguns anos, diminuir a vergonha das pessoas

em  se  autodeclararem negras.  Ela  completou  afirmando  que  assim  que  tiverem a  oportunidade  de

conhecer a sua cultura e trajetória, não terão vergonha de autoidentificarem, mas que para isso é preciso

uma  boa  formação  do  professor.  A Professora  Marise  disse  que  a  SEED  está  trabalhando  com  o

Ministério Público para que se cumpra a lei, e que, às vezes, há preconceito dos próprios promotores em

relação  a  esse  segmento,  assim  como  em  relação  ao  LGBT,  então  é  necessário  um  trabalho  de

conscientização  também  junto  aos  promotores,  para  que  eles  realmente  apliquem  a  lei.  Quanto  à

Educação Superior, Marise informou que no Conselho Estadual de Educação há a SETI, e que tentaria

arrumar  uma  agenda  com  o  Secretário,  para  discutir  sobre  a  possibilidade  de  agregar  a  ideia  da

Conselheira a todos os cursos de licenciatura do Estado, a princípio. Posteriormente, Gamal comentou a

respeito da questão Palestina e da Islamofobia, pois não há nenhuma discussão em torno disso, nem em

escolas, nem em Seminários, Congressos e afins. Ele ressaltou que há islamofobia no Brasil, e que se

deve trabalhar essa política desde o início para não piorar ainda mais a situação. Ele reforçou que, se

outras questões estão sendo colocadas em pauta, deve-se também lembrar dessas duas também, visto

que não há falta de informações sobre os temas, e sim falta de vontade política. Marise se comprometeu

em agendar uma reunião com a Professora Fabiana para pautar esse assunto, e abriu a possibilidade de

agendar  também com o  Secretário  da SETI,  a  fim de  discutir  também a  nível  superior.  Voltando  à

autodeclaração, Carlos comentou a respeito dos grêmios estudantis, para que esses se articulem e se

mobilizem  para  auxiliar  a  autoidentificação  e  desabafou  que  os  jovens  são  deixados  sem  um

acompanhamento pedagógico. Ele reforçou a ideia dos grêmios, para que haja uma conscientização não

apenas dos funcionários, mas no seio estudantil, a fim de obter mais resultados. Marise concordou com o

Conselheiro e disse que conversará com os núcleos regionais para trabalharem com os grêmios para

incentivarem os  alunos negros  na permanência  nas  escolas.  Mais  que  isso,  ela  se  comprometeu  a

melhorar  o  índice  de  evasão  escolar  e  a  incentivar  os  professores  a  fazerem  parte  da  equipe

multidisciplinar, visto que hoje não há nenhum benefício financeiro extra para quem participa. Nivaldo

ressaltou, mais uma vez, a questão das cotas, comentando que na inscrição para os vestibulares, os

estudantes se autodeclaram, inclusive quem não é negro,  então ele entende como uma questão de
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interesse. Também comentou a respeito do uso indevido das cotas por quem não possui direito, devido a

falta de fiscalização para saber quem está ocupando a vaga. A convidada Jhenifer, do Ministério Público

Estadual, destacou alguns pontos comentados pela Secretaria, entre eles a Lei 10.639. Ela informou que

o MP está enviando questionários para as escolas e fazendo a análise de material, pois muitos colégios

não apresentam o conteúdo no material da escola, tendo que optar por um complemento. Em relação às

Universidades, o Ministério Público está trabalhando quanto as licenciaturas e em combate ao racismo,

em especial na UFPR. Além disso, o MP está se preocupando com as cotas, visto que, como já foi citado,

não há mais a banca, então a autodeterminação só é verificada na matrícula. Marise ressaltou que a

autoidentificação é feita  na Secretaria  e não na faculdade,  e as informações do declarante não são

divulgadas,  apenas  os  dados  para  controle.  Após  isso,  o  Conselheiro  “Candieiro”  comentou que  há

muitos  equívocos  na história  dos  negros  no Paraná  e  que  as  ONGs foram criadas  para  responder

questões que o Poder Público não consegue. Salientou que o movimento negro é muito forte, e deveria

auxiliar na educação dos professores e conversar com os jovens dos grêmios, além de propor uma fusão

entre educação e cultura. Para finalizar, o Conselheiro disse que há a obrigatoriedade de ensinar nas

escolas  a  história  do  Paraná,  mas  de  forma  correta,  sem ignorar  a  participação  negra,  indígena  e

portuguesa.  A Conselheira  Maria Nilza reforçou a importância dos dados,  e é  devido a eles que foi

reconhecida a existência do racismo. Além disso, comentou que apesar do indivíduo ir até a Secretaria

para se autodeclarar, é preciso de algum professor na instituição de ensino que o acolha e lhe dê valor,

precisando então de um trabalho com esses professores para que eles possam de fato auxiliar o negro e

a negra. A Conselheira Fátima reforçou que foram aprovados os dois projetos de capacitação: um, para a

formação  de  Conselheiros  e  Gestores  Públicos  do  Paraná,  outro  foi  o  projeto  a  respeito  do

Enfrentamento ao Racismo Institucional,  com um programa de capacitação para  todo o  Sistema de

Justiça, para que se possa assegurar, da melhor forma, os direitos dessa população. Fátima comentou:

“eu  queria  fazer  uma  ressalva,  que  eu  acho  muito  importante,  e  porque  eu  participei  muito  dessa

discussão e que me chama muito a atenção. No momento em que a SETI, ou então as Universidades

vão  ter  que  repensar  as  licenciaturas,  eu  fico  muito  feliz,  porque,  na  verdade,  quem forma nossos

professores são as licenciaturas. Se perdurar o tipo de formação que continua (…) nesse corporativismo

fechado  que  é  o  trabalho  universitário,  nós  não  vamos  conseguir  modificar  também  os  nossos

professores  formadores”.  A Secretaria  de Estado de Educação tem a responsabilidade pelo  sistema

educacional do Paraná, ou seja, escola pública e privada, por isso, sugeriu que ao realizarem as reuniões

regionais, rediscutam com os núcleos o papel da Secretaria de Educação. Por fim, a Conselheira Fátima

comentou a respeito dos editais, indagando se a SEED também consulta a Secretaria da Administração
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sobre os editais de chamamento de professores e a Presidente confirmou. Voltando ao assunto das

comissões, Carlos Alberto perguntou à Presidente como seria o funcionamento das Comissões, se no dia

da reunião, pela manhã, trabalhariam as comissões e durante à tarde fariam a Plenária. A Presidente

informou que essa é a proposta, mas ainda não foi votado, e que em cada Comissão, o grupo organiza a

sua forma de trabalho. O ConselheiroTobias concordou com a formação das Comissões e disse que é

importante a formação de GTs juntamente a proposição apresentadas no plano, visto que uma parte

desse plano deve ser implementada ainda em 2016. Ainda, esses GTs possuiriam funções específicas e

metas objetivas. O Conselheiro Antonio Carlos retomou a ideia de uma Comissão itinerante, a Comissão

de Relações Institucionais, formada por um membro de cada uma das outras Comissões a fim de levar as

informações  das  reuniões  para  os  núcleos  regionais.  Fátima  ressaltou  que,  ao  criar  as  Comissões

Permanentes  e  os  GTs,  todas  as  decisões  desses  e  das  Câmara  deverão  ser  deliberadas  junto  à

Plenária.  6    –    Organização dos trabalhos do Conselho: O conselheiro Daniel sugeriu a alteração do

horário das reuniões para que se tenha maior adesão dos conselheiros que não estavam presentes.

Presidente informou que, tendo as Comissões funcionando, no primeiro momento, ou seja, durante a

manhã, seria a apresentação das Comissões e, à tarde, a reunião ordinária com as deliberações. O

Conselheiro Tobias reforçou a importância da disciplina nas reuniões quanto à pontualidade e a aplicação

do Regimento Interno. Presidente concordou e complementou dizendo que é preciso tomar medidas mais

drásticas neste começo de ano, para que a falta de quórum não se repita nas próximas reuniões, além de

levantar a possibilidade de alteração nos horários, como solicitado anteriormente. “Candieiro” afirmou que

há uma dificuldade de comparecimento dos Conselheiros da Sociedade Civil pela falta de amparo do

Governo em relação aos custos de transporte, alimentação e hospedagem. A Secretária Executiva alegou

que na primeira reunião do Consepir foi informado a todos os Conselheiros a respeito desses pontos, e

que o governo ressarce todos os custos e ainda, reserva hotel para todos os Conselheiros residentes fora

da  Capital,  com  alimentação  inclusa.  Além  disso,  ela  ressaltou  a  importância  da  confirmação  de

presença, visto que o hotel, uma vez reservado, deve ser pago pelo SEJU, independente da estadia ou

não do Conselheiro. “Candieiro” disse: “que muitos preferem gastar do próprio dinheiro do que enfrentar a

burocracia para o ressarcimento, ou até o deslocamento entre o local da reunião até o hotel, para poder

almoçar  e  depois  retornar  ao  encontro”.  Ele  desabafou  afirmando  que  os  negros  ainda  sofrem

discriminação,  e  que  as  instituições  estão  “machucadas”,  sendo  assim,  precisam de  um olhar  mais

sensibilizando devido às suas especificidades. Então, a Presidente pediu que cada instituição repasse as

suas especificidades para que isso não seja motivo de ausências em reuniões e também solicitou que as

reclamações fossem feitas formalmente, para que se busquem soluções da melhor forma. O Conselheiro

Daniel levantou a questão sobre o almoço também para quem reside na capital, uma vez que as reuniões
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ocupam  o  dia  inteiro  e  eles  não  possuem  direito  a  alimentação  ofertada  pelo  governo.  Ainda,  foi

mencionado pelo Conselheiro Carlos Alberto, a possibilidade da criação do Cartão Corporativo, que não

foi concretizado porém facilitaria a presença dos envolvidos por evitar a espera do ressarcimento, citando

como exemplo Emani, que já deixou de comparecer à reunião por não ter orçamento imediato para a

viagem. Carlos Alberto discordou quanto a não tomada de decisões pela falta de quórum, alegando que

isso valoriza quem não comparece à reunião. Para ele, as pautas devem ser discutidas sempre e votadas

na  presença  do  quórum,  mas  caso  a  minoria  discorde  das  decisões,  essa  deverá  comparecer  aos

encontros seguintes para serem ouvidos e opinarem a respeito do que deve ser feito. Tobias reforçou que

sem quórum não há como tomar as decisões, mas que a discussão é importante para o avanço do Plano.

A Presidente confirmou e disse que o regimento funciona assim. Quanto aos problemas levantados sobre

hospedagem  e  ressarcimentos,  Fátima  explicou  que  há  uma  lei  assegurando  esses  direitos  dos

Conselheiros para que eles possam comparecer  às reuniões,  entretanto,  só podem ser  feitos  esses

pagamentos a quem está a mais de 50 quilômetros de distância da sede do encontro. Para os residentes

de Curitiba, a Conselheira Fátima disse que buscaria uma solução referente ao almoço e sobre as vagas

de estacionamento, junto ao representante da Casa Civil.  Ainda, ela disse que, por enquanto, não tem

como mudar essa questão visto que está na lei. Entretanto, pode-se abrir uma revisão para a alteração

dela. Quanto ao ressarcimento, Fátima afirmou que a demora ocorre tanto por parte dos Conselheiros

para enviar a documentação, como por parte do governo para rever e ressarcir, e ressaltou o Cartão

Corporativo, que seria uma solução apropriada para o caso, mas, ainda assim, a alimentação deverá ser

feita no hotel  licitado pelo governo. Ela também explicou que a escolha do hotel  é por licitação e o

contrato tem a validade de um ano, então não é possível alterar para um local mais próximo ao da

reunião. Porém, a SEJU está estudando a possibilidade de disponibilizar uma van para o deslocamento

reunião/hotel/reunião no horário  de almoço.  “Candieiro”  afirmou que em Brasília,  disponibilizam uma

pessoa durante às reuniões para auxiliar nas prestações de conta dos Conselheiros, evitando que se

tome tempo das discussões com isso, e também facilitando tanto para esse lado, quanto para o governo.

Sem mais assuntos a serem tratados, a presente Ata foi lavrada pelo Núcleo de Assessoramento aos

Conselhos  –  Departamento  de  Direitos  Humanos  e  Cidadania  –  DEDIHC  que,  após  sua  leitura  e

aprovação,  será  anexada  à  cópia  da lista  de presença  assinada  pelos  integrantes  presentes  nessa

reunião.
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