
COMISSÃO ORGANIZADORA DO PROCESSO DE INDICAÇÃO DE ENTIDADES DA
SOCIEDADE CIVIL PARA COMPOSIÇÃO DO CEG/FEID

ATA DA REUNIÃO DO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2021

A Comissão Organizadora do processo de indicação de entidades da sociedade civil para
composição do Conselho Estadual Gestor do Fundo Estadual de Defesa dos Interesses
Difusos (CEG/FEID) reuniu-se no dia 04 de fevereiro de 2021, às 10h00, em ambiente
virtual disponível em conferencia.pr.gov.br/CEG.FEID, haja vista as medidas impostas em
razão do enfrentamento  à COVID-19.  Fizeram-se presentes:  Ana Raggio,  Ana Felícia
Bodstein e Juliana Muller. A servidora Ana Raggio deu início à reunião de assembleia de
eleição do FEID saudando aos presentes e informando que o período de tolerância para
entrada  dos  representantes  das  entidades  na  reunião  fora  de  até  as  10h30.
CREDENCIAMENTO: Os representantes presentes foram credenciados, tão logo estes
são: Vânia Maria Moreira dos Santos – INSTITUTO OS GUARDIÕES DA NATUREZA,
Renan  Gabriel  Pinheiro  Gonçalves  –  FILARMÔNICA  ANTONINENSE,  Edio  Vilmar
Schroeder – CDHMP/FOZ DO IGUAÇU, Marielly Marcondes Pedroso – AAPE, Mateus
Cesar  Costa  –  ALIANÇA LGBTI,  Rafaelly  Wiest  da  Silva  –  CEPAC,  Lucas  Siqueira
Dionísio  –  GRUPO  DIGNIDADE;  as  representações  ausentes,  naturalmente,
prejudicaram-se no processo. A servidora Ana Raggio apresentou ainda as razões para o
registro  de  representação  da  entidade  ALIANÇA  LGBTI  ser  diferente  do  que  fora
anteriormente formalizado, expondo que a entrada do representante Mateus Cesar Costa
aconteceu por meio de ofício emitida pela entidade, requerida à comissão organizadora
solicitando a alteração; para tal, as servidoras componentes da comissão manifestaram-
se  em  aprovação  à  solicitação,  permitindo,  assim,  a  efetivação  da  substituição.  No
decorrer da reunião, a representação do AAMBP procurou participar da reunião, contudo,
o tempo determinado em deliberação para entrada das entidades no link já havia sido
vencido; procuradas as integrantes da comissão sobre a possibilidade de participar da
entidade,  estas  expressaram  que  deveria  seguir-se  o  instituído  formalmente  na
deliberação, haja vista que sua informação já havia sido largamente citada e apontada,
mantendo-se os prejuízos à solicitante pelo descumprimento; o representante Jorasi ainda
insistiu  no  pedido,  argumentando  através  da  máxima  de  participação  popular  e
considerando que o número de participantes votantes é pequeno, o que poderia tornar
dificultosa  a  viabilização  de  aprovações,  sobretudo  em  tempos  de  acesso  digital
preponderante; considerando os argumentos expressos, a comissão eleitoral  reuniu-se
privadamente em outra plataforma para discutir o tema; contudo, apesar considerar os
argumentos levantados relevantes, a comissão informou que como há outra entidade que
não entrou e não apresentou justificativa para tal, a ideia de alargar o tempo de entrada
necessariamente precisaria ser válida a todas, não de maneira exclusiva a tal entidade, o
que  poderia  invalidar  o  processo,  assim  como  o  edital  dizia  explicitamente  que  as
decisões  deveriam  ser  acompanhadas  por  meio  do  site,  além  do  contato  individual
realizado  para  informar  da  decisão,  por  mais  que  não  houvesse  o  dever  de  enviar
respostas  por  e-mail,  por  isso,  o  parecer  permaneceu  o  mesmo:  não  aprovada  a
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participação.  APRESENTAÇÃO  E  DEFESA  DE  CANDIDATURA:  adiante,  cada
representante apresentou as razões da candidatura de sua entidade, a fim de, sobretudo,
angariar posteriormente os votos das demais entidades, já que exibindo a notabilidade e
importância da participação neste. Cada uma contou com um tempo de 3 minutos para
expor suas razões. Como segue, a apresentação iniciou: 1) INSTITUTO OS GUARDIÕES
DA NATUREZA:  a  representante  Vânia  iniciou  sua  fala  exprimindo  que  a  entidade
trabalha em seu município no que cerne à questão dos agricultores, considerando o alto
índice  de  suicídio  entre  estes  em  razão  do  uso  de  agrotóxicos  que  levam  a  uma
deterioração do sistema nervoso e exponenciam a depressão, logo, o trabalho centraliza-
se na oferta de oportunidades e construir estratégias para que possam sair do uso de
agrotóxicos, fazendo com que este trabalho seja orgânico e ecológico; além disso, expôs
que se  formou uma associação de agricultores,  sobre  a  qual  a  qual  se montou uma
aliança de apoio, onde se forma e distribui merenda escolar com produtos de qualidade a
diversas escolas da região; o empoderamento das mulheres, as quais declarou a Vânia
que são as principais molas propulsoras das mudanças dentro da família, também é tema
da instituição; e a missão agora objetivada a ser construída é conter a evasão dos jovens
do campo, reprimindo o envelhecimento que acarreta em dificuldades de se conceber a
mudança para o fim do uso de agrotóxicos. 2) FILARMÔNICA ANTONINENSE: a segunda
entidade, representada na pessoa do Renan, expôs o valor de sua participando iniciando
sublinhando seu tempo de atuação, desde 1975, e que atua em apoio às bandas de
música do Paraná, perdurando apenas em Antonina uma tradição de séculos; entretanto,
o trabalho da entidade passou não só a atender o quesito histórico, mas também a tratar
com um número de adultos e crianças cada vez maior, ajuntando aí também alunos de
Morretes e Paranaguá, chegando a atender 150 alunos na sede, mais um polo na zona
rural que está às vias de ser iniciado, um polo em Paranaguá (iniciado via Incentivo) que
atende em torno de 50 crianças e o projeto de musicalização infantil  nas escolas que
atende 2.000 crianças de todo o município de educação, crianças da APAE e crianças da
creche; por isso, solicitou a colaboração dos colegas a fim de que a entidade possa fazer
parte do grupo. 3) CENTRO DE DIREITOS HUMANOS E MEMÓRIA POPULAR DE FOZ
DO IGUAÇU: o representante Edio apresentou o centro dizendo que este se ocupa da
defesa das minorias da região em que se encontra,  sendo um dos primeiros de sua
designação no Estado, com uma atuação constante; assim, o interesse do Centro em
participar do conselho. 4) AAPAE GUARAPUAVA: a associação, na pessoa da Marielly
Marcondes Pedroso, expôs sua ação dizendo que atendem pessoas em situação de rua
no seu município através de uma república que realiza tal acolhimento, trabalhando desde
o  processo  de  saída  de  rua  à  reinserção  social  da  pessoa;  o  tratamento  aplicado
prioritariamente é no combate ao vício de álcool e de droga e após este estar concluído,
inicia-se  a  reinserção  pelo  acompanhamento  familiar  e  recolocação  no  mercado  de
trabalho;  para  atingir  vínculo  com  tais  pessoas,  expôs  que  a  abordagem  oferta
higienização, alimentação, socialização e afins; por isso, a vontade da associação em ser
parte do conselho, sendo uma entidade que necessita de apoio, além da condição de
estar  a  par  do  que  acontece  em demais  âmbitos,  possibilitando  somar-se  a  elas.  5)
GRUPO ENTIDADE: quinta e última entidade passível de ser votada, o Grupo Entidade,
na  pessoa  do  representante  Lucas  Siqueira  Dionísio,  apresentou  suas  razões  de
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participação dizendo que se trata da primeira ONG LBGT do Estado, fundada há 28 anos,
cujo trabalho é atender e proteger vítimas de violência e preconceito, além de trabalhar
políticas públicas que promovam a cidadania, colaborando com uma sociedade mais justa
e mais diversa. ELEIÇÃO: a servidora Ana Raggio informou que cada entidade habilitada
precisa votar em 03 entidades, sendo que podem votar em si próprias entre essas 03;
contudo, das entidades votantes, no caso, a ALIANÇA LGBTI e o CEPAC, estas podem
apenas votar em outras entidades, não em si mesmas, já que não são habilitadas como
candidatas, e sim, apenas votantes.  Abriu-se votação. 1) INSTITUTO GUARDIÕES DA
NATUREZA:  1  voto  em  INSTITUTO  GUARDIÕES  DA  NATUREZA,  1  voto  em
ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DE PESSOAS ESPECIAIS e 1 voto em GRUPO DIGNIDADE
PELA CIDADANIA LGBTI+. 2) FILARMÔNICA ANTONINENSE: 1 voto em FILARMÔNICA
ANTONINENSE, 1 voto em ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DE PESSOAS ESPECIAIS e 1
voto  GRUPO  DIGNIDADE  PELA  CIDADANIA  LGBTI+.  3)  CENTRO  DE  DIREITOS
HUMANOS E MEMÓRIA POPULAR DE FOZ DO IGUAÇU: 1 voto em INSTITUTO OS
GUARDIÕES DA NATUREZA, 1 voto em FILARMÔNICA ANTONINENSE e 1 voto em
CENTRO DE DIREITOS HUMANOS E MEMÓRIA POPULAR DE FOZ DO IGUAÇU.  4)
ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DE PESSOAS ESPECIAIS:  1   voto em INSTITUTO OS
GUARDIÕES DA NATUREZA,  1  voto  em ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DE PESSOAS
ESPECIAIS e 1 voto em GRUPO DIGNIDADE PELA CIDADANIA LGBTI+.  5) GRUPO
DIGNIDADE – PELA CIDADANIA DE LGBTI+: 1 voto em INSTITUTO OS GUARDIÕES
DA NATUREZA, 1 voto em ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DE PESSOAS ESPECIAIS e 1
voto em GRUPO DIGNIDADE – PELA CIDADANIA DE LGBTI+. 6) ALIANÇA NACIONAL
LGBT:  1  voto  em  INSTITUTO  OS  GUARDIÕES  DA  NATUREZA,  1  voto  em
FILARMÔNICA ANTONINENSE e 1 voto em GRUPO DIGNIDADE – PELA CIDADANIA
DE LGBTI+. 7) CENTRO PARANAENSE DE CIDADANIA – CIDADANIA E QUALIDADE
DE  VIDA:  1  voto  em  INSTITUTO  OS  GUARDIÕES  DA  NATUREZA,  1  voto  em
ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DE PESSOAS ESPECIAIS e 1 voto em GRUPO CIDADANIA
– PELA CIDADANIA DE LGBTI+. Encerrada a votação, ficam eleitas para participar do
Conselho  Estadual  Gestor  do  Fundo  Estadual  de  Defesa  dos  Interesses  Difusos:
INSTITUTO OS GUARDIÕES DA NATUREZA, com 6 votos; GRUPO DIGNIDADE, com
6 votos;  e  ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DE PESSOAS ESPECIAIS, com 5 votos;  as
demais  entidades  votadas  integrarão  a  lista  de  suplência  como  disponíveis  a  serem
convocadas para o caso de alguma das entidades perca seu assento – assim, solicitou-se
que estas permaneçam atentas ao processo e a seus endereços de e-mail, sendo que os
motivos  para  perda  de  mandato  ainda  serão  definidas  por  regimento  interno.  Para
registro, segue a lista das entidades suplentes: FILAMORNICA ANTONIENSE, com 03
votos;  CENTRO  DE  DIREITOS  HUMANOS  E  MEMÓRIA  POPULAR  DE  FOZ  DO
IGUAÇU,  com  01  voto.  Informou-se  ainda  que  os  próximos  passos  do  processo  de
eleição, conforme deliberação são: a indicação dos conselheiros titulares e suplentes em
um prazo  de 5  dias  a  contar  da  data  de  eleição por  meio  de ofício  contendo  nome
completo,  RG,  e-mail  e  telefone  celular  de  contato  a  ser  enviado  para  o  e-mail
conselhofeid@sejuf.pr.gov.br para devida nomeação por ato do chefe do Poder Executivo.
A FILARMÔNICA PARANAENSE agradeceu aos votos. A servidora Ana Felícia agradeceu
aos presentes e parabenizou Ana Raggio pela boa condução dos trabalhos. Sem mais
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considerações,  questionamentos e análises,  a reunião encerrou-se.  A presente ata foi
elaborada pelo estagiário Gabriel de Franco Rocha. A referida ata, será publicada no Dioe
e publicizada no site da SEJUF. 
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