
 

 1 
ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DE MIGRANTES, 2 

REFUGIADOS E APÁTRIDAS 3 
DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 4 

E CIDADANIA 5 
 6 

Ao trigésimo dia do mês de julho de dois mil e vinte, às quatorze horas, por meio de 7 
videoconferência, devido às questões relacionadas ao COVID-19, conforme 8 
Resolução 075/2020. Deu-se início à 6ª Reunião Ordinária do Conselho Estadual dos 9 
Direitos dos Migrantes, Refugiados e Apátridas – CERMA. Fizeram-se presentes, 10 
conforme convocação os conselheiros: Titulares Governamentais: Lucimar Pasin 11 
de Godoy (SESA), Kelly Letchakowski (SEJUF/DEDIF), Nicolas Floriani (SETI) e 12 
Claudio Marques Rolin e Silva (SESP). Suplentes Governamentais: Edson Belo 13 
Clemente de Souza (SETI), Luciane Taline da Costa (SEJUF/DAS) e Rosane Freitas 14 
(SESA). Titulares da Sociedade Civil: Andressa Gongora Barboza (ARAS 15 
Maringá), Deusa Rodrigues Favero (Cáritas Arquidiocesana de Londrina), Marcia 16 
Terezinha Ponce (Cáritas Brasileira regional Paraná), Ana Sofia Guerra (CRP), 17 
Juliana Mara da Silva (CRESS), Maria de Lourdes Bernartt (SPM Francisco Beltrão), 18 
Marcos Stier Calixto (CAEBE) e Elizete Sant’Anna de Oliveira (Pastoral dos 19 
Migrantes). Suplentes Sociedade Civil: Renato Souza Paulo (CAEBE), Richard 20 
Gerard (Pastoral do Migrante), Fabricia Pigaiani (Caritas) 21 
Convidados/Colaboradores: Vitor Jasper (UFRJ), Maria Giffhorn, Narcisse Chery, 22 
Wilzort Cenatus (UCEPH), Janaina Cristiano (Fundação de Ação Social), Roberta 23 
Pivatto (FAS), Nerissa Krebs Farret (OIM-ONU), Ana Bela Batista (CEIM), João 24 
Juliano Josué Francisco (DPU), e Claudia Estorilio(FAS), Isabella Louise Traub 25 
(MP/PR), Gabriela Teixeira, Fenicia Ali Kanso. 1. Abertura: Boas Vindas da 26 
Presidente Márcia Ponce. 2. Aprovação de Pauta: Apreciação das pautas, a 27 
Conselheira Andressa solicita a Pauta dos relatos das Comissões e   informes sobre 28 
uma carta à Embaixada do Haiti. Presidente Márcia concorda e sugere substituição 29 
no item “4” da Pauta, para que sejam feitos os relatos ao invés da discussão acerca 30 
do ofício ao Ministério da Saúde Municipal. Parecer do CERMA: Aprovado. 3. 31 
Aprovação da Atas: Atas de Maio de 2019, Junho de 2019, Maio de 2020 e Junho 32 
de 2020 Parecer do CERMA: Aprovadas Conselheiro Marcos Stier afirma que tem 33 
apenas uma retificação no ponto da ata de Maio de 2020 em que se deu a entender 34 
que teria reunião com a presença da Ministra Damares, o que não ocorreu. Secretária 35 
Executiva Kelly afirma que fará a correção. Presidente Marcia dá as Boas Vindas ao 36 
Conselheiro Claudio Marques Rolin e Silva e ao Conselheiro Edson Belo Clemente 37 
de Souza. O Conselheiro Claudio informa que é delegado de polícia atuante no 38 
Núcleo de Proteção a Vulneráveis e na área de proteção aos Direitos Humanos, 39 
notadamente na parte de recuperação de fraudes processuais e erros judiciais, além 40 
da defesa de direitos humanos dos policiais. O Conselheiro Edson agradece a 41 
oportunidade, informando que é suplente e já participou da reunião da comissão com 42 
a Conselheira Elizete.  Presidente Marcia: agradece a participação dos convidados 43 
na reunião, ela justifica para as pessoas que estão chegando agora no conselho e 44 
estão vendo muitas atas atrasadas de 2019 sendo aprovadas somente agora; devido 45 
ao problema com o apoio técnico anterior sem aprovação de atas em 2019 e reitera 46 
a tarefa dupla da nova secretária-executiva Kelly na organização das atas atrasadas 47 
que estão sendo entregues pelo ex-conselheiro João Guilherme responsável na 48 
época. 4. Substituição de Pautas o item “4” da pauta (ofício ao Ministério da Saúde 49 
Municipal) foi substituído pelo Relatos das Comissões: Conselheira Ana Sofia 50 
Guerra, representando a Comissão de Monitoramento de Políticas Públicas (Cáritas, 51 
CRP, SEED, SESA e Pastoral do Migrante de Francisco Beltrão), informa que houve 52 
reunião no dia 29/07/2020 com a participação da Presidente Márcia e da Conselheira 53 
Maria de Lourdes. Discutiram, inicialmente, a respeito do Ofício enviado pelo 54 
CERMA, em parceria com o Ministério Público, à Secretaria Municipal de Saúde de 55 
Curitiba. Por meio deste, buscavam-se informações acerca da saúde mental dos 56 
migrantes, refugiados e apátridas durante a pandemia, procurando saber quantos 57 
foram atendidos. Afirma que a resposta foi recebida no dia 29/07/2020. Comenta que 58 



 

a Secretaria de Saúde enviou explicações acerca de como é o atendimento, como 59 
se forma a equipe de funcionários e, sobre os migrantes, garantiram que seguem os 60 
protocolos do Governo Federal e do Ministério da Saúde relativos à pandemia. Ainda 61 
na resposta da Secretaria, o município informa que dados específicos sobre a quantia 62 
de migrantes atendidos estão indisponíveis porque inexiste um filtro que solicite 63 
informações acerca da nacionalidade do paciente no protocolo on-line. Ela também 64 
fala a respeito do Plano, ressaltando a importância de sua elaboração para que se 65 
articule a indicação, às Secretarias Municipais de Saúde, da inclusão de um filtro de 66 
nacionalidade pela Secretaria de Saúde do estado do Paraná. Presidente Márcia 67 
informa que, acerca do Plano, o encaminhamento às Secretarias Municipais deixou 68 
de ser feito devido aos mencionados problemas de apoio técnico em 2019. Destaca 69 
a importância de as Comissões tratarem dessa questão, pois já se passou muito 70 
tempo sem retorno das Secretarias a respeito da proposta da Conferência. 71 
Conselheira Lucimar informa que, no Plano de Contingência de Enfrentamento da 72 
COVID-19 há orientação de inclusão dos migrantes nos Planos Municipais de Saúde. 73 
Conselheira Ana Sofia sugere que se articule isso no Plano do CERMA a fim de se 74 
pensar em uma inclusão permanente nos cadastros. Conselheira Andressa, 75 
representando a Comissão Extraordinária sobre Informações. Durante a Pandemia 76 
(Cáritas Maringá, CREAS, Pastoral do Migrante – Curitiba, Serviço Pastoral de São 77 
Francisco, OIM e CAEBE) e a Comissão de Comunicação e Eventos (SETI, a SECC, 78 
Cáritas Maringá e CAEBE), afirma se reuniram nos dias 08/07/2020 e 27/07/2020. 79 
Relembra que, mesmo sendo Extraordinária, a Comissão continuará se reunindo em 80 
conjunto com a Comissão de Comunicação e Eventos. Propõe votação para aprovar 81 
o envio de Ofício às Secretarias Municipais de Saúde para tentar saber quantos 82 
migrantes foram infectados. Solicita à Conselheira Lucimar se ela pode dizer se há 83 
informação a respeito de migrantes suspeitos e infectados pela COVID-19 no sistema 84 
da Secretaria de Saúde. Também manifesta o desejo de compilar os materiais já 85 
produzidos a respeito da COVID-19 e disponibilizá-los na rede on-line do CERMA. 86 
Informa que a Comissão cogitou a divulgação por meio de um grupo de Telegram, 87 
do Instagram e do Facebook, porém, como informado pela Secretária Executiva, a 88 
Comunicação da SEJUF não possibilitou esta opção; sendo apenas possível a 89 
publicação na página do CERMA/SEJUF. Ela ainda comenta sobre o interesse da 90 
Comissão em elaborar textos e/ou artigos nas datas comemorativas e em se fazer 91 
uma live. Conselheira Lucimar informa que o sistema de saúde não é dotado de 92 
informações sobre migrantes, especificamente. Há, nas fichas, a opção de “migrante 93 
sem CPF”, mas não são contabilizados os migrantes regularizados. Conselheira 94 
Luciane questiona se há possibilidade de se inserir esse campo e informa que a 95 
SESA incluiu recentemente, em sua plataforma de coleta de dados, dados de 96 
crianças e adolescentes acolhidos. Conselheira Andressa informa que, havendo 97 
aprovação, encaminhará o Ofício à Secretaria-Executiva. Conselheira Elizete afirma 98 
que deveria se encaminhar solicitação a todas as Secretarias para que estas incluam 99 
a opção de preenchimento de nacionalidade. Conselheira Ana Sofia comenta a 100 
intenção de incluir esse filtro de nacionalidade no Plano, como proposta de trabalho 101 
no CERMA, a fim de garantir que as Secretarias estaduais sejam capazes de 102 
repassar a orientação aos municípios. Acrescenta que saber a quantia de migrantes 103 
atendidos pelo estado é fundamental para possibilitar a adequada implementação de 104 
políticas públicas. Conselheiro Renato comenta a possibilidade de ser feita uma live 105 
com o objetivo de fornecer informações adicionais aos migrantes através das 106 
plataformas digitais que eles têm acesso. Conselheira Juliana afirma que a live pode 107 
ser uma apresentação do CERMA para os migrantes que o desconhecem. Presidente 108 
Marcia ressalta a importância de se compilarem os materiais acerca da COVID-19. 109 
Propõe que os Conselheiros compartilhem o material compilado, quando estiver 110 
disponível, em suas redes sociais. Conselheira Andressa informa que a compilação 111 
já está sendo feita e assim que estiver pronta, encaminhará um e-mail a Secretária 112 
Executiva, para divulgação. Aconselha deixar registrado no site que ele é o único 113 
canal de informações oficial. Secretária Executiva afirma que, logo após as atas, 114 
haverá um local onde serão colocadas as informações. Acrescenta que essas 115 
poderão ser compartilhadas por WhatsApp, pois haverá um link para divulgar. 116 



 

Conselheira Juliana afirma que não conseguiram se reunir, mas que haverá encontro 117 
após a reunião do Conselho. Conselheira Luciane informa que foi agendada uma 118 
reunião para o dia 31/07/2020, às 11h. Conselheira Deusa Favero, representando a 119 
Comissão de Gestão de Informação (Cáritas Londrinha, Pastoral do Migrante 120 
Curitiba, SETI, SEET, OIM, PUCPR e UFPR), afirma que fizeram uma reunião on-121 
line, da qual participaram a Conselheira Elizete, o Conselheiro Edson e as 122 
professoras Tatiana e Tânia. Comenta que houve presença dos observadores 123 
(PUCPR, UFPR e ACNUR) e que houve uma partilha pessoal do trabalho, resgate 124 
do histórico do CERMA e trabalhou-se com as atribuições legais da comissão. Afirma 125 
que a Conselheira Elizete é a coordenadora da e que a Conselheira Deusa ficou 126 
como relatora. Definiram que uma sexta-feira antes da reunião ordinária do CERMA 127 
haverá reunião da Comissão. Afirma que foi criado um e-mail para a comissão e um 128 
Drive. Conselheira Elizete acrescenta que criaram um grupo no Whatsapp. 129 
Representante da OIM Nerissa afirma que já está fazendo parte do grupo. 130 
Conselheira Deusa conta que Simone, da PUCPR, faz parte do grupo. Secretária 131 
Executiva: informa aos Conselheiros que é necessário mudar a data da próxima 132 
reunião devido à falta de salas para vídeo conferência. Comenta que a reunião de 133 
agosto estava prevista para o dia 20, quinta-feira e seria descentralizada (motivo pelo 134 
qual não havia sala agendada). Sugere que a próxima reunião fique para o dia 21, 135 
sexta-feira, ou, no dia 27, quinta-feira. Presidente Márcia propõe a votação da 136 
alteração de data. Parecer do CERMA: aprovada a alteração de data da reunião 137 
do Conselho para o dia 27/08/2020, das 14h às 16h. Presidente Marcia afirma que, 138 
aqueles que já tiverem proposta de pauta, poderão enviar esta por e-mail. Comenta 139 
que tiveram uma consulta da representante do ACNUR, Gisele, que desejava saber 140 
se o CERMA teria interesse em receber o apoio da instituição para publicação de 141 
materiais de divulgação do Conselho. Ela informa que sinalizaram que sim, mas que 142 
ainda não tiveram resposta positiva. 5. Apresentação das atividades CEIM/DRMA: 143 
Secretária Executiva e Conselheira (SEJUF/DEDIF) Kelly inicia justificando a 144 
ausência da Coordenadora das Políticas Públicas dos Direitos dos Refugiados 145 
Migrantes e Apátridas Sílvia Xavier, devido ao Seminário Nacional do Tráfico de 146 
Pessoas na sequência da presente reunião. Ela informou sobre a entrega de cestas 147 
básicas no CEIM devido à pandemia. Foram recebidas 1.520 cestas até o momento. 148 
Informa que a CIAF cedeu o espaço em seu galpão para que ocorressem as entregas 149 
as Entidades parceiras que fizeram pedido formal a SEJUF. As cestas foram 150 
entregues por meio das entidades e do CEIM aos refugiados e migrantes com mais 151 
vulnerabilidades. No Dia Mundial dos Refugiados distribuíram 100 bolos e 100 cestas 152 
básicas doados pela confeiteira Adriana Cristina de Oliveira (@Juguloseimas de São 153 
José dos Pinhais) por meio da Primeira-Dama Luciana Saito Massa. As demais 154 
doações vieram da Defesa Civil. A apresentação de slides com fotos está em anexo 155 
a ata. Superintendente da FAS, Cláudia Estorilio, informa que, em Curitiba, os 156 
migrantes podem se dirigir aos CRAS para receberem alimentos, produtos de 157 
higiene, roupas de frio e cobertores; que a única exigência é que passem pelo 158 
atendimento técnico da FAS. Informa que o migrante apenas precisa de alguns 159 
documentos pessoais para ser atendido. Também informa que há duas centrais às 160 
quais os migrantes podem recorrer para se cadastrarem no CadÚnico: por meio dos 161 
telefones (41) 3250-7909 e (41) 3250-7960 e que podem fazer agendamento para 162 
atendimento no CRAS Matriz Praça Rui Barbosa ou no CRAS Pinheirinho. 163 
Coordenadora do CEIM Ana Bela Batista, informa que o CEIM existe desde outubro 164 
de 2016 e que até janeiro de 2019, tinha 4.000 atendimentos, e hoje, aproxima-se 165 
dos 18.000, com uma média de quase mil atendimentos por mês. Acrescenta que, 166 
com o Decreto de Dezembro de 2019 sobre liberação da certidão consular, houve 167 
uma procura muito grande do CEIM. Relata que recebeu informação do condomínio 168 
onde fica o CEIM que passaram a média de 500 pessoas por dia no CEIM. E não foi 169 
possível atender todas as pessoas devida a equipe bem reduzida.  Informa que 170 
existem muitos migrantes que estão com documentação vencida e uma série de 171 
questões que ficaram com a solução em aberto devido à pandemia. O atendimento 172 
está restrito ao telefone das 13h às 17h e informa que o Centro promoveu a entrega 173 
de roupas e de cestas básicas. Acredita que haverá um grande aumento no volume 174 



 

de pessoas pós pandemia e tem sido motivo de grade preocupação do CEIM e do 175 
Condomínio. Respondendo ao questionamento da Presidente Márcia, Ana Bela 176 
informa que o CEIM é um Centro de Informação, a distribuição de cestas básicas é 177 
atividade atípica e só ocorreu devido à grande quantia de pedidos e em razão da 178 
pandemia; acrescenta que a Coordenadora DRMA e Conselheira Sílvia Cristina 179 
Xavier fez a articulação junto à Defesa Civil para obter as cestas. Informa que haverá 180 
um mutirão para montar cestas de alimentos em breve, serão 200 cestas básicas 181 
com alimentos doados pela Confeiteira Adriana Cristina de Oliveira e que, nesse 182 
momento, as principais demandas que o Centro recebe são de cestas básicas e de 183 
informações para regularização documental junto à Polícia Federal. Respondendo ao 184 
questionamento da agente da OIM, Nerissa, a Coordenadora do CEIM Ana Bela 185 
informa que o CEIM domina o fluxo de pessoas da portaria do condomínio em que 186 
fica localizado, dificultando os atendimentos das pessoas que vêm ao local em busca 187 
de outros serviços. Então, para evitar a aglomeração, o atendimento ao migrante 188 
ocorrerá somente mediante agendamento prévio. O agendamento para cesta básica 189 
é feito com espaçamento de meia hora entre cada pessoa. Em relação à 190 
documentação, o atendimento está sendo feito apenas por telefone. Presidente 191 
Márcia informa que houve aumento de procura da Cáritas para questões alimentares 192 
e que a maioria dos atendimentos tem sido feitos de forma remota. Conselheira 193 
Ellizete reforça a importância de um representante da Polícia Federal para estar nas 194 
próximas reuniões e esclarecer pontos importantes sobre a documentação na 195 
pandemia. Coordenadora do CEIM Ana Bela, respondendo a questionamento, afirma 196 
que não tem informação de migrante que contraiu COVID-19 ou que teve problemas 197 
de saúde mental decorrentes da pandemia. Respondendo à Conselheira Juliana, 198 
informa que recebeu, em média, de 2 a 3 brasileiros no CEIM, nenhum advindo de 199 
despejo. Informa que o CEIM pode ser contatado por meio dos telefones (41) 3224-200 
1979 e (41) 3223-7608, além do e-mail ceim@sejuf.pr.gov.br. Conselheiro Marcos 201 
ressalta a importância de se pensar em uma logística de cadastro dos migrantes para 202 
servir como informação de apoio nas entregas de cestas básicas. Presidente Márcia 203 
sugere que se orientem os migrantes a procurarem cesta básica primeiramente junto 204 
aos CRAS. Representante da FAS, Roberta, acrescenta que os 10 CRESS de 205 
Curitiba estão funcionando para atender as solicitações de risco social, questões de 206 
violência doméstica intrafamiliar, população em situação de rua, dentre outras 207 
situações de violação de direitos. Na base de dados, há informação de 45 migrantes 208 
em situação de rua com cadastro. 6. Informes: Conselheira Andressa fala acerca do 209 
comunicado que a Cáritas recebeu da Embaixada do Haiti informando que estes não 210 
irão mais aceitar a renovação do passaporte via entidades ou à distância. Essa terá 211 
que ser feita presencialmente na Embaixada em Brasília. Informa que foram 212 
orientados, pela Irmã Rosita, a enviar sugestões e a Cáritas sugeriu que os 213 
representantes da Embaixada venham fazer o atendimento por regiões. Propõe que 214 
o CERMA faça uma solicitação para reforçar e trazer essas missões para o Paraná, 215 
informando à Embaixada a necessidade de virem mais vezes ao Estado, atenderem 216 
mais localidades devido ao elevado número de migrantes haitianos. Presidente 217 
Márcia propõe que se coletem informações acerca de quantas pessoas em cada 218 
cidade estão procurando renovar o passaporte para informar à Embaixada e solicitar 219 
que se façam missões nesses locais. 9. Encerramento: Presidente Márcia agradece 220 
a todos e encerra a reunião. 221 



Coordenação de Políticas Públicas de Defesa dos 
Refugiados e Migrantes Apátridas. – DRMA/CEIM

Entregas de Cestas Básicas.



Logística de recebimento na CIAF.



Assinaturas do Termo de Compromisso de Entregas.



Carregamento das Cestas



Carregamento das Cestas



Entrega das Cestas no CEIM



Entrega das Cestas no CEIM



Entrega das Cestas por intermédio dos colaboradores



Entrega das Cestas por intermédio dos colaboradores



20 de junho de 2020 – DRMA/CEIM. 

Dia Mundial dos Refugiados.



Dia Mundial dos Refugiados
Entrega das Cestas e Bolos
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Entrega das Cestas e Bolos



Colaboradores na entrega de 1520 cestas básicas.

▪ Centro de Informação para Migrantes, Refugiados e Apátridas –CEIM

▪ Pastoral do Migrante

▪ Cáritas

▪ Associação dos Estudantes Angolanos do Paraná

▪ ONG Manos Acerca de Ti – São José dos Pinhais

▪ ONG Hermandad Sin Fronteras

▪ Central Integrada de Apoio Familiar –CIAF

▪ IEQ – Pilarzinho

▪ IEQ – Novo Mundo

▪ Associação para a Solidariedade dos Haitianos no Brasil –ASHBRA

▪ Paróquia Nossa Senhora da Saúde – Pinhais

▪ Paróquia Santa Terezinha de Lisieux - Colombo

▪ União da Comunidade-Profissionais e Estudantes Haitianos – UCEPH



Doadores das Cestas e Bolos

- Defesa Civil 
- Primeira Dama Luciana Saito Massa
- Adriana Cristina @Juguloseimas de São José dos Pinhais



Coordenadora DRMA Silvia Cristina Xavier
Coordenadora CEIM Ana Bela Batista
Assessora Técnica Kelly Letchakowski

Coordenação de Políticas Públicas de Defesa dos Refugiados e Migrantes Apátridas do Estado do 
Paraná. – DRMA/CEIM

Departamento de Promoção e Defesa dos Direitos Fundamentais – DEDIF

SECRETARIA DA JUSTIÇA, FAMÍLIA E TRABALHO - SEJUF


