
  

1 Ata   da   Reunião   Ordinária   do   CEMVEJ   –   09/06/2021   

  
2 No  nono  dia  de  junho  de  2021,  às  15  horas,  por  meio  de  videoconferência                

3 disponível  no  link:   http://conferencia.pr.gov.br/CEMVEJ ,  foi  realizada  reunião         

4 ordinária  do  Comitê  Estadual  de  Memória,  Verdade  e  Justiça  do  Estado  do              
5 Paraná.  Conforme  convocação  prévia,  fizeram-se  presentes:   Titulares         
6 Governamentais:   Ana  Raggio  (SEJUF);   Marina  Braga  Carneiro  (Arquivo          
7 Público  PR);   Titulares  da  Sociedade  Civil:   Ivete  Maria  Caribé  Rocha            

8 (SERPAJ);   Aluízio  Ferreira  Palmar  (CDHMP);   Suplentes  da  Sociedade  Civil:           

9 Adélia  Lopes  Salamene  (SINDIJOR  PR);   Convidados(as)  Titulares:   Olympio          
10 de  Sá  Sotto  Maior  Neto  (MP/PR);  Maria  Aparecida  Blanco  de  Lima   (TJ/PR);              

11 Norton  Nohama   (UFPR);   Convidados  Suplentes:   Luís  Gustavo  Anabuk          
12 (DPE);   Convidados(as)/Colaboradores(as):   Hialony  Rodrigues  (SEJUF);       

13 Daiane  Pego  (SEJUF);   Jefferson  de  Oliveira  Salles  (SEED);  C láudia  Cristina            
14 Hoffmann  (MP/PR);   Justificativas  de  Ausência:  O   Aimoré  Índio  do  Brasil            
15 Arantes  (SEEC)  encaminhou  sua  justificativa  de  ausência  em  virtude  de  outras             

16 atribuições  de  trabalho.  O  Dr.   Rodrigo  Queijada  (DPU)  encaminhou  sua            
17 justificativa  devido  a  outros  compromissos.  A  Professora   Marionilde  (UFPR)           

18 indicou  que  chegaria  atrasa da  à  reunião.   Abertura:  Ana  Raggio  saudou  a  todas              

19 e  todos  presentes  agradecendo  suas  participações.  Posteriormente,  passou  a           
20 palavra  aos  participantes  para  apresentação  e  registro  de  presença.   1.            
21 Aprovação  da  pauta:   Após  a  abertura  da  reunião,  Ana  compartilhou  sua  tela              
22 para  aprovação  da  pauta  que  foi  anteriormente  enviada  aos  participantes.  Todos             

23 os  pontos  de  pauta  foram  aprovados.  2.  Aprovação  da  ata  da  reunião               
24 extraordinária  de  abril/2021  e  ordinária  de  maio/2021:  Cláudia  Cristina           
25 Hoffmann  (MP/PR)  solicitou  alteração  no  parágrafo  em  que  explicou  para  a  Dra.              

26 Rita  sobre  o  fato  de  não  ter  entrado  no  relatório  a  problemática  levantada  na                
27 reunião,  segundo  ela,  o  parágrafo  ficou  truncado  e  sem  sentido  e  necessita  de               

28 reescrita.  Não  houve  nenhuma  outra  solicitação  de  alteração.  As  atas  restaram             

29 aprovadas,  ficando  a  Colaboradora  responsável  pelo  envio  da  proposta  de  novo             
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30 texto  do  trecho  mencionado.   3.  Apresentação  da  logomarca  aprovada  do            
31 CEMVEJ:   Ana  compartilhou  a  logomarca  para  os  presentes,  todos(as)           
32 aprovaram.   4.  Explanação  sobre  a  reunião  com  o  Presidente  do  TJ             
33 referente  à  Sala  Lume:   A  Dra.   Maria  Aparecida  mencionou  que  o  presidente  do               

34 TJ  foi  receptivo  e  que  a  Sala  Lume  poderá  realizar  várias  parcerias.  A  Dra.  Ivete                 
35 também  relatou  que  o  Presidente  do  TJ  demonstrou  grande  interesse  no  Comitê,              

36 colocando  à  disposição  as  ferramentas  tecnológicas  do  TJ,  como  canais  do             
37 Youtube   e  redes  sociais.  Em  relação  ao  uso  dos  espaços  para             

38 eventos/exposições  não  houve  oposição  por  parte  do  Presidente.  Norton           

39 salientou  a  surpresa  que  tiveram  com  a  receptividade  do  Presidente  do  TJ  e  a                
40 sua  aderência  aos  propósitos  apresentados  pelo  Comitê.  Ana  pontuou  que  o             

41 Presidente  concedeu  a  autorização  para  que  o  Comitê  realize  as  alterações             
42 cabíveis  para  tornar  a  sala  em  um  ambiente  de  sensibilização,  mas  apontou  que               

43 há  dificuldade  em  realizar  a  execução  financeira  direta,  sugerindo  que  a  SEJUF              

44 receba  a  verba,  realize  as  parcerias  e  execute  de  acordo  com  a  deliberação  do                
45 Comitê  e  o  Tribunal  de  Justiça  dá  autorização  em  relação  à  disponibilização  da               

46 sala.  Portanto,  Ana  indica  que  agora  o  diálogo  com  o  MPF  poderá  ser  realizado,                
47 pactuando  o  projeto  pela  SEJUF.  Ademais,  Ana  mencionou  que  o  Presidente  do              

48 TJ  ficou  animado  referente  ao  Atêlie  de  Inovação  que  foi  aberto  no  Tribunal  de                

49 Justiça,  este  que  possui  uma  área  de  Direitos  Humanos  e  outra  com  dados,               
50 sugerindo  que  seja  realizado  uma  capacitação/evento  ou  algo  nesse  sentido  que             
51 possa  ser  transmitido  pela  TV  Justiça  no   Youtube   em  parceria  com  a  EJUDI.               
52 Claudia  justificou  que  não  foi  à  reunião  no  TJ  porque  estava  com  suspeita  de                

53 COVID  e  parabenizou  pelo  diálogo  realizado.  O  Dr.  Olympio  destacou  não  ter  tido               

54 tanta  surpresa  na  aceitação  do  Presidente  do  TJ  nas  causas  do  Comitê,  pois  o                
55 mesmo  vem  ao  longo  dos  anos  lutando  pelos  Direitos  Humanos  no  Estado  do               
56 Paraná.  Ana  sugeriu  que  a  Claudia  envie  o  projeto  por   e-mail   para  que  seja                
57 incluído  como  ponto  de  pauta  da  próxima  reunião  para  que  seja  analisado  e               

58 aprovado.  Além  de  decidir  quais  órgãos  serão  oficiados  além  do  MPF.   5.              
59 Sugestão  de   lives  com  personagens  que  viveram  a  ditadura,  para            
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60 esclarecer  o  contexto  de  suas  militâncias,  etc  /  6.  Entrega  dos             
61 documentos  para  o  Arquivo  Público  e  Nacional  através  de  uma  cerimônia:             
62 O  Professor  Luis  Fernando  ressaltou  a  necessidade  de  aguardar  mais  algumas             

63 semanas  devido  às  novas  notícias  de  que  os  professores  serão  vacinados.  Além              

64 disso,  o  Professor  informou  a  abertura  do  Edital  da  revista  do  Instituto  Brasileiro               
65 da  História  do  Direito,  esta  que  foi  presidida  pelo  Professor  Ricardo  Marcelo              

66 Fonseca.  A  edição  referida  pelo  Professor  terá  como  núcleo  temático  Direito  e              
67 Ditadura  -  ou  Direito  e  Autoritarismo,  Juristas  e  Cultura  Jurídica  em  Regimes  de               

68 Exceção  e  Ditaduras.  Assim  sendo,  o  ato  previsto  para  o  dia  30  de  agosto                

69 poderá  contar  com  prévias  da  edição.  O  Dr.  Olympio  sugeriu  que  seja  elaborado               
70 um  relatório  detalhado  sobre  as  atividades  exercidas  pelo  Comitê  para            

71 apresentação  na  revista  ou  eventos.  O  Sr.  Aluizio  apontou  que  o  grupo  de               
72 militantes  de  1968  em  que  ele  faz  parte  participará  da  manifestação  do  dia  19  de                 

73 Junho  com  faixas,  cartazes  e  adereços  característicos.  A  Dra.  Ivete  relembrou             

74 que  dia  26  é  a  data  de  falecimento  de  Teresa  Urban  e  que  o  Comitê  deve  pensar                   
75 em  alguma  homenagem  a  ela.  Norton  menciona  um  projeto  da  Giuly  do  MP,  este                

76 que  visava  a  localização  e  recepção  de  acervo  do  período,  portanto  há  a               
77 possibilidade  de  resgatar  o  projeto  e  conectá-lo  ao  grupo  mencionado  pelo             

78 Aluizio.  A  Dra.  Ivete  indicou  que  a  Giuly  não  está  mais  trabalhando  no  MP,  pois                 

79 seu  contrato  de  estágio  encerrou-se,  e  também  que  o  projeto  não  é  dela  e  sim  da                  
80 Professora  Roseli  Boschilia  da  UFPR.  Além  disso,  das  ações  a  curto  prazo  será               

81 necessário  formar  um  Grupo  de  Trabalho  para  a  Sala  Lume  que  poderá  ser               
82 estudados  textos  científicos  e  materiais  acadêmicos  a  serem  trabalhados.  A  Ana             

83 indicou  que  em  relação  ao  26  de  junho  poderá  ser  realizada  a  cerimônia  de                

84 entrega  dos  documentos  da  CEV  ao  Arquivo  Público,  sendo  importante  trazer             
85 alguém  para  uma  palestra  específica  ou  pessoas  que  pudessem  apresentar            

86 relatos.  A  Raquel  sugeriu  que  no  evento  do  dia  26  o  tema  seja  a  importância  dos                  
87 arquivos,  seu  processo  de  guarda  e  preservação.  Ana  ressaltou  a  importância  de              

88 uma  fala  da  preservação  dos  arquivos,  mas  que  não  sabe  o  quão  atrativo  o  tema                 

89 seria  ao  público  como  tema  principal.  A  Marina  salientou  que  ficou  definido  que  a                
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90 documentação  que  está  na  SEJUF  seria  transferida  para  o  Arquivo  Público,  onde              

91 foi  enviado  um  modelo  de  transferência  que  deverá  ser  publicado  em  Diário              
92 Oficial  e  informado  para  a  Comissão  Setorial  de  Avaliação  de  Documentos  da              

93 SEJUF.  Sobre  a  cerimônia,  Ana  mencionou  que  será  simbólica  e  virtual.  Marina              

94 também  indicou  que  os  documentos  a  serem  disponibilizados  podem  ser  cópias             
95 físicas  ou  digitalizadas.  Ana  solicitou  que  a  Marina  pesquise  e  encaminhe  as              

96 burocracias  necessárias  desses  novos  documentos  a  serem  coletados.  A  Dra.            
97 Claudia  sugeriu  a  antecipação  de  um  convênio  ou  termo  de  cooperação  com  o               

98 Arquivo  Público,  visto  que  não  há  ambiente  propício  e  capacitação  na  Sala  Lume               

99 para  preservação  correta  dos  documentos.  Referente  ao  evento,  o  dia  26  de              
100 junho  cai  em  um  sábado,  portanto,  Ana  sugeriu  que  seja  prorrogado  para  o  dia                

101 30  de  junho,  quarta-feira  às  15  horas.  Durante  o  evento,  Aluizio  se  dispôs  a  fazer                 
102 um  relato  de  suas  vivências  da  Geração  68.  A  Sra.  Claudia  sugeriu  que  a                

103 Professora  Marion  ou  sua  indicação  na  área  da  História  também  realizassem             
104 falas  no  evento.  O  evento  será  transmitido  pelo   youtube   da  SEJUF  com              
105 perguntas  do  público  via   chat.   A  Professora  Marion  sugeriu  que  o  evento  não               

106 ultrapasse  uma  hora  de  duração  para  evitar  que  se  torne  maçante  ao  público.  O                
107 Dr.  Olympio  sugeriu  que  o  reitor  da  UFPR  participe  do  evento  pela  iniciativa  da                

108 Universidade  na  luta  e  pelo  valor  simbólico  do  Professor  Ricardo  Marcelo             

109 Fonseca.  Portanto,  Ana  mencionou  que  deverão  falar  em  média  5  minutos:  o  Sr.               
110 Aluizio,  Dr.  Olympio,  Dra.  Ivete,  Prof.  Marion,  Prof.  Luis  Fernando,  Dra.  Maria              

111 Aparecida  e  autoridades  da  SEAP  e  SEJUF.  O  Dr.  Olympio  abriu  mão  de  sua                
112 fala.  O  Prof.  Luis  Fernando  sugeriu  que  as  falas  sejam  menos  dispersas,  sendo  o                

113 Sr.  Aluizio  o  relator  sobre  as  experiências  vividas  e  a  Prof.  Marion  sobre  a                

114 história/parte  técnica,  sendo  a  mesa  de  abertura  composta  pelas  autoridades.   7  .              
115 Análise  das  recomendações:  a  pauta  ficou  para  a  próxima  reunião  ordinária             

116 do  Comitê.   8.  Informes:   Ana  compartilhou  com  os  presentes  as  imagens             
117 enviadas  pelo  Sr  Aluízio  sobre  o  webnário  ‘ Bolsonarismo,  A  Nova  Cara  do              

118 Fascismo  no  Brasil ’  que  será  realizado  do  dia  23  até  26  de  Junho.  O  mesmo                 

119 indicou  que  optaram  por  trazer  personalidades  para  gerar  caráter  menos            
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120 acadêmico  e  atingir  o  grande  público.  Ana  informou  sobre  uma  carta  recebida              

121 indagando  se  o  Stênio  Jacob  já  recebeu  indenização  pelas  violações            
122 perpetradas  contra  ele  no  período  da  ditadura  e  solicitando  para  o  Comitê              

123 responder  no  período  de  160  dias,  encaminhando  as  documentações  existentes.            

124 Segundo  os  documentos  analisados,  não  constava  e  após  levantamento  da  Dra.             
125 Ivete,  Hialony  e  Norton  constataram  que  ele  recebeu  indenização  do  Estado  do              

126 Paraná,  mas  não  do  Governo  Federal.  Os  documentos  referentes  ao  caso  serão              
127 recolhidos  e  analisados  pelo  Comitê  se  serão  encaminhados  em  resposta  à             

128 Comissão  de  Anistia.  Pontos  de  pautas  foram  levantados  e  apontados  para  as              

129 próximas  reuniões  devido  ao  limite  de  tempo  estabelecido  anteriormente.  O            
130 Jefferson  mandou  no   chat   o  seguinte  informe;   “A  ABRA  juntamente  com  a              

131 Comissão  Camponesa  está  propondo  a  realização  de  um  ato  no  Vale  do              
132 Ribeira  entre  Julho  e  Agosto  para  repor  o  busto  do  Lamarca  retirado  por               

133 Ricardo  Salles  em  2017  e  discutir  a  continuidade  das  repressões  e  violações              

134 de  direitos  das  comunidades  rurais  do  Estado  e  da  região.  Nossa  ideia  inicial               
135 passa  por  denunciar  a  retirada  arbitrária  do  busto  e  por  marcar  a  retomada  dos                

136 trabalhos  da  Comissão  Camponesa  da  Verdade  dialogando  com  o  contexto  de             
137 remilitarização  da  política  brasileira  e  aprofundamento  dos  conflitos  rurais  em            

138 todo  país.  Produzimos  uma  minuta  que  foi  acompanhada  por  alguns            

139 parlamentares  de  São  Paulo.  Gostaria  de  consultar  a  possibilidade  de  adesão             
140 à  minuta  por  parte  do  CEMVEJ  e  se  há  interesse  de  participação  do  ato  mais                 

141 adiante…  Em  alguns  dias  a  minuta  será  submetida  ao  Conselho  Gestor  do              
142 Parque  onde  o  busto  foi  retirado”.  Jefferson  indicou  que  iria  encaminhar  a  minuta               

143 ao  grupo  do  CEMVEJ.  A  votação  sobre  a  adesão  da  minuta  será  analisada  no                

144 grupo.  Por  fim,  Ana  salientou  que  os  pontos  pendentes  serão  analisados  na              
145 próxima  reunião,  agradeceu  a  presença  de  todos  (as)  e  encerrou  a  reunião.  A               
146 presente   ata   foi   lavrada   por   Davi   da   Rosa   e   revisada   pela   servidora   Ana   Raggio.     
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