
COMITÊ   DE   MEMÓRIA,   VERDADE   E   JUSTIÇA   DO   ESTADO   DO   PARANÁ   –   
CEMVEJ   

  
1 Ata   da   Reunião   Ordinária   do   CEMVEJ   –   14/04/2021   

  

2 No  décimo  quarto  dia  de  abril  de  2021,  às  14  horas,  por  meio  de                
3 videoconferência  disponível  no  link   http://conferencia.pr.gov.br/CEMVEJ ,  foi        

4 realizada  reunião  ordinária  do  Comitê  Estadual  de  Memória,  Verdade  e  Justiça             
5 do  Estado  do  Paraná.  Conforme  convocação  prévia,  fizeram-se  presentes:           

6 Titulares  Governamentais:   Isabela  Damiani  (Arquivo  Público  PR);   Suplentes          
7 Governamentais:  Ana  Raggio  (SEJUF);   Aimoré  Índio  do  Brasil  Arantes           
8 (SEEC);   Marina  Braga  Carneiro  (Arquivo  Público  PR);   Titulares  da  Sociedade            
9 Civil:   Ivete  Maria  Caribé  Rocha  (SERPAJ);   Marionilde  Dias  Brepohl  de            

10 Magalhães  (UFPR);   Aluízio  Ferreira  Palmar  (CDHMP);   Suplentes  da          
11 Sociedade  Civil:   Daniel  de  Oliveira  Godoy  Junior  (SERPAJ);   Adélia  Lopes            
12 Salamene  (SINDIJOR  PR);   Carla  Luciana  Souza  da  Silva  (UNIOESTE);           
13 Convidados(as)  Titulares:   Olympio  de  Sá  Sotto  Maior  Neto  (MP/PR);  Maria            
14 Aparecida  Blanco  de  Lima   (TJ/PR);   Convidados  Suplentes:  Rafael  Osvaldo           
15 Machado  Moura  (MP/PR);   Luís  Gustavo  Anabuk  (DPE);         

16 Convidados(as)/Colaboradores(as):   Regina  Bley  (MP/PR);   Giuly  Biancato ;        

17 Hialony  Rodrigues  (SEJUF);   Jefferson  de  Oliveira  Salles  (SEED);   Cláudia           
18 Cristina  Hoffmann  (MP/PR);   Abertura:  Ana  Raggio  agradeceu  a  todos(as)           

19 presentes  e  enalteceu  a  relevância  do  Comitê  Estadual  de  Memória,  Verdade  e              
20 Justiça  do  Estado  do  Paraná.  Antes  de  iniciar  a  leitura  da  pauta  para  aprovação,                

21 a  Dra.  Maria  Aparecida  solicitou  que  a  Ana  registrasse  em  ata  as  condolências               

22 do  Comitê  ao  Secretário  de  Justiça,  Família  e  Trabalho  do  Paraná,  Ney              
23 Leprevost,  pelo  falecimento  de  seu  pai.  Ana  Raggio  agradeceu  à  Dra.  Maria              

24 Aparecida.  Respondendo  à  solicitação  feita  por  meio  do  chat,  solicitou  que             
25 enviássemos  ao  Jefferson  o  ofício  de  nomeação  de  representantes  da  SEED.   1.              
26 Aprovação  da  Pauta:  Ana  promoveu  a  leitura  da  pauta  da  reunião  para              

27 aprovação  conforme  a  seguir:  Aprovação  da  pauta;  aprovação  da  ata  da  reunião              
28 de  março/2021;  aprovação  da  logomarca  para  o  CEMVEJ  e  como  sugestão             
29 sugeriu  serem  enviadas  as  opções  de  logomarcas  pelo   whatsapp ,  podendo  ser             
30 definido  pelo   whatsapp ;  análise  das  funções  da  Coordenação  da  Sala  Lume  pela              

31 Cláudia  Cristina  Hoffman,  sugerindo  também  fazer  um  encaminhamento  por           

32 e-mail  a  todos;  verificar  a  atualização  do  texto  “Caminho  da  Resistência”;  análise              
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33 das  recomendações;  informes.  Após  a  leitura,  Ana  pediu  a  inserção  de  ponto              

34 para  Giuly  Biancato  para  apresentar  o  Documentário  Vista  Grossa  e  perguntou             

35 se  os  presentes  gostariam  de  incluir  algum  outro  assunto  na  pauta.  A  Dra.  Maria                
36 Aparecida  solicitou  a  palavra,  dizendo  que  gostaria  de  endossar  que  a             

37 aprovação  da  logomarca  e  funções  da  coordenação  da  Sala  Lume  fossem             
38 enviadas  por  e-mail  para  análise  de  todos.  Ana  perguntou  se  alguém  teria  mais               

39 um  ponto  de  inclusão.  Claudia  Hoffmann  pediu  a  palavra  para  dar  um  retorno               

40 sobre  o  contato  com  a  artista  plástica  Manuela  Cavalinho  indicado  pelo  Aluízio.              
41 Ana  sugeriu  que  fosse  colocado  nos  informes,  sendo  assim  combinado.  Claudia             

42 Hoffmann  continuou  com  a  palavra  dando  a  resposta  para  a  Desembargadora             
43 Maria  Aparecida  informando  que  achava  que  as  funções  já  tinham  sido             

44 disponibilizadas  e  Ana  informou  que  recebeu  as  funções  enviadas  por  ela  e              

45 entendeu  que  deveria  ser  enviada  antes  para  discussão.  Ana  seguiu  perguntando             
46 se  algum  dos  presentes  teria  alguma  objeção  para  que  a  Giuly  Biancato              

47 apresentasse  o  Documentário  Vista  Grossa.  Não  havendo  nenhuma  objeção           
48 informou  também  o  envio  da  logomarca  e  funções  da  coordenação  da  Sala  Lume               

49 por  e-mail  para  análise  e  aprovação  do  Comitê.  O  Dr.  Rafael  pediu  a  palavra  e                 

50 perguntou  se  foram  feitas  as  análises  das  recomendações  no  relatório  da             
51 CEV-PR  e  enviadas  por  e-mail.  Ana  respondeu  que  não  foi  feito  o  envio  prévio                

52 por  entender  que  a  ideia  era  começar  as  análises  por  órgão  nessa  reunião,               
53 podendo  discutir  nessa  reunião  como  dar  andamento  ao  assunto.  Não  havendo             

54 mais  nada  a  incluir  a  pauta  foi  aprovada.   2.  Aprovação  da  ata  da  reunião  de                 
55 março/2021:  Ana  lembrou  que  os  participantes  receberam  a  Ata  da  reunião  do              
56 dia  10  de  março  para  ser  aprovada  nesta  reunião  e  perguntou  se  alguém  teria                

57 alguma  observação  e  se  haveria  necessidade  de  leitura  da  Ata  para  eventual              
58 alteração  ou  se  poderia  considerar  aprovada.  Não  havendo  nenhuma           

59 contrariedade  sobre  a  Ata  apresentada,  a  mesma  ficou  aprovada.  Ana  informou             

60 que  será  encaminhada  para  publicação  e  a  ata  sempre  será  enviada  junto  com  a                
61 convocação  da  reunião  e,  havendo  alguma  alteração,  poderá  ser  solicitado  por             

62 e-mail.   3.  Justificativas  de  atrasos  e  faltas:  Marionilde  justificou  seu  atraso             
63 pelo  motivo  de  não  ter  recebido  o  e-mail  de  convocação  e  Ana  informou  que                

64 seguimos  a  agenda  repassada  anteriormente,  que  todos  os  e-mails  seriam            

65 revistos  e  pediu  desculpas.  A  Isabela  também  não  recebeu  e  informou             
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66 novamente  seu  e-mail.  O  Dr.  Olympio  pediu  a  palavra  e  justificou  a  ausência  de                

67 Indira  B.  Pinheiro  (MPF),  pois  a  mesma  está  em  audiência.   4.  Apresentação  do               
68 Documentário  Vista  Grossa:  Ana  passou  a  palavra  para  Giuly  Biancato  para             
69 apresentação  do  Documentário  Vista  Grossa,  a  qual  agradeceu  a  oportunidade            

70 pelo  espaço.  Fez  uma  breve  apresentação  pessoal  e  apresentou  o  projeto             
71 estudantil  que  iniciou  em  2019  e  o  tema  abordado  no  documentário  é  sobre  a                

72 Ditadura  Militar  em  Curitiba,  partindo  do  ponto  de  vista  da  falta  de  memorial  que                

73 temos  dessa  época,  onde  tantos  locais  que  sediaram  a  apreensão  de  vítimas  da               
74 ditadura  militar,  presos  políticos,  hoje  são  prédios  comerciais,  shopping,           

75 escritórios,  entre  outros  e  não  se  tem  nenhum  memorial  que  indique  o  que               
76 ocorreu.  Após  a  apresentação  dessa  pesquisa,  informou  que  não  conseguiu            

77 finalizar,  pois  foram  surgindo  muitas  informações  relevantes  e  o  documentário            

78 virou  um  longa-metragem,  motivo  pelo  qual  precisam  de  verba  para  sua             
79 execução.  Informou  que  para  finalizar  o  projeto  fizeram  um  espaço  para  receber              

80 doações  a  partir  de  R$25,00  na  plataforma  Vaquinhas  visando  o  lançamento             
81 desse  filme  e  distribuição  do  mesmo.  Após  apresentação  de  como  seria  possível              

82 contribuir  para  que  o  projeto  seja  finalizado,  agradeceu  novamente  por  poder             

83 compartilhar.  Ana  a  parabenizou  pelo  trabalho  que  vem  desenvolvendo  e            
84 perguntou  se  os  presentes  teriam  alguma  dúvida  e  muitos  dos  presentes             

85 elogiaram  a  iniciativa,  o  trabalho,  que  está  adequado  à  proposta  do  Comitê  e  o                
86 resgate  da  memória,  sendo  sugerido  também  pelos  presentes  que  Giuly            

87 entrevistasse  o  Aluízio,  pois  o  mesmo  tem  diversas  informações  que  seriam             

88 importantíssimas  para  o  projeto.  Também  foi  dito  a  importância  desse  projeto             
89 para  a  Sala  Lume.  Após  a  fala  de  alguns  presentes,  Ana  agradeceu  a  Giuly  e                 
90 colocou  o  Comitê  à  disposição,  compartilhando  no  grupo  de   whatsapp  diversas             
91 informações  sobre  o  Documentário  Vista  Grossa.  Ainda,  falou  sobre  a  criação  da              

92 Sala  Lume,  colocando  a  mesma  à  disposição  também.  A  Dra  Ivete  informou  que               
93 passou  no  grupo  de   whatssap  um  curso  que  a  Marionilde  está  coordenando              
94 sobre  Geopolítica,  Memória  das  ditaduras  Latina-Americanas  e  indicou  aos           

95 presentes.  Não  havendo  mais  nenhuma  questão,  Ana  deu  andamento.   5.            
96 Revisão  do  texto  Caminhos  da  Resistência:  Ana  lembrou  ao  Comitê  que             

97 ficou  combinado  que  algumas  pessoas  conversariam  com  o  Norton  sobre  o             

98 assunto.  Aluízio  pediu  a  palavra  e  disse  que  conversaram  com  o  Norton  e               
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99 combinaram  de  nessa  semana  abrir  o  texto,  pois  estava  fechado  na  gráfica  da               

100 universidade  e  começar  a  fazer  a  revisão  do  texto  e  atualização,  pois  tem  muita                

101 coisa  para  ser  utilizada,  como  locais  onde  foram  realizadas  violações  no  estado              
102 do  Paraná.  O  visual  será  o  mesmo,  não  será  alterado  e  na  próxima  reunião  do                 

103 Fórum  será  colocado  em  discussão  dessa  revisão  antes  de  trazer  para  o              
104 CEMVEJ.  O  Fórum  que  preparou  este  documento  e  cabe  a  ele  fazer  a  revisão  e                 

105 atualização.  Após  o  Fórum  fechar,  será  trazido  ao  Comitê  a  proposta.  Segundo  o               

106 Norton,  é  possível  a  impressão  de  pelo  menos  5  mil  cópias  pela  UFPR.  Foi  a                 
107 Universidade  que  fez  a  impressão  da  primeira  edição  e  basta  fazer  um  aditivo,               

108 sem  burocracia,  pois  a  Universidade  apoia  a  impressão.  Para  esse  material             
109 chegar  ao  público,  será  feito  uma  cartilha  virtual,  dar  um  pouco  de  movimento  ao                

110 manual,  nas  imagens,  colocar  música  para  ficar  mais  atrativo  e  colocar  no              

111 instagram,  facebook.  Propôs  que  na  próxima  reunião  do  Comitê  o  Norton  esteja              
112 presente,  para  falar  da  nova  edição  do  caminho  da  resistência.  Ana  agradeceu              

113 ao  Aluízio  e  comentou  que  ela  e  a  Giuly  tem  um  amigo  em  comum,  o  Ravi,  que  fez                    
114 um  caminho  da  resistência  digital  e  sugeriu  convidar  o  Ravi  para  a  próxima               

115 reunião.  Aluízio  concordou,  Giuly  comentou  que  seria  importante  ele  participar.            

116 Ana  colocou  como  convite  para  a  próxima  reunião  Norton  e  Ravi.  A  Marionilde               
117 perguntou  o  motivo  do  Norton  não  participar  das  reuniões  do  CEMVEJ  e  Ana               

118 Raggio  disse  que  o  Fórum  não  o  indicou.  Marionilde  disse  que  ele  deveria  ser                
119 convidado  permanente  e  todos  concordaram  por  ele  ser  uma  figura  de  destaque,              

120 que  ele  deve  ser  um  participante  “membro  honorário”.  Ana  Raggio  informou  que  o               
121 Norton  será  convidado  e  colocado  na  lista  de  e-mails  e  no  grupo  de   whatsapp.                
122 Não  havendo  mais  nenhuma  questão  sobre  o  assunto,  passou-se  para  a  próxima              

123 pauta.  Ana  disse  que  quando  chegar  o  momento  da  impressão  voltaremos  a              
124 conversar  sobre  a  distribuição.  6.  Recomendações  do  Relatório  CEV-PR:   Ana            

125 informou  que  o  relatório  foi  colocado  no  formato  Excel  e  foram  colocadas              

126 numeração  para  facilitar  o  processo  de  entendimento.  Das  24  páginas,  faltaram  5              
127 para  revisar,  tendo  criado  abas  para  cada  órgão  como  segue:  TJPR,  MPPR,              

128 DPPR,  MPF,  CEMVEJ  e  Governo  do  Estado.  Ana  perguntou  como  gostariam  de              
129 fazer  esse  processo,  se  analisariam  alguns  órgãos  específicos,  se  marcamos            

130 uma  reunião  extraordinária  para  fazer  essa  análise,  dando  tempo  para  fazerem             

131 uma  leitura  prévia.  A  Dra.  Ivete  sugeriu  fazer  por  grupo  de  trabalho  a  análise,                
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132 revisão  e  depois  discutir  o  geral.  Ana  perguntou  se  ficaria  da  seguinte  forma:               

133 enviaria  o  documento  e  cada  representante  do  órgão  analisaria.  Sugeriu  distribuir             

134 os  órgãos  que  não  tem  representação  em  específico  e  fazemos  um  retorno.  Dr.               
135 Rafael  sugeriu  que  recebessem  o  material  e  fizessem  a  avaliação  apenas  das              

136 instituições  que  tivessem  representatividade,  pois  já  vai  gerar  vários           
137 encaminhamentos  e  num  segundo  momento  combinar  de  fazer  das  demais            

138 instituições  que  não  tem  representatividade.  Ana  perguntou  se  alguém  teria            

139 alguma  outra  proposição.  Não  havendo,  ficou  definido,  como  propôs  o  Dr.  Rafael,              
140 iniciarmos  pelas  instituições  com  representatividade  e  depois  as  demais.           

141 Sugeriu  marcar  uma  reunião  para  outra  semana.  Após  aprovação  dos  presentes,             
142 Ana  informou  que  ficou  definida  reunião  extraordinária  para  discutirem  as            

143 recomendações  para  dia  28  de  abril,  das  15h  às  17h,  objetivando  revisar  as               

144 recomendações  e  deixando  claro  que  não  foram  feitas  alterações  dos  conteúdos             
145 das  recomendações.  Cada  representante  do  Comitê  receberá  essas          

146 recomendações  por  e-mail.  As  mesmas  foram  compiladas  em  uma  tabela  por             
147 Ana  e  a  mesma  fez  a  leitura  dos  órgãos  que  possuem  representação  no  comitê                

148 para  iniciarem  os  trabalhos,  sendo  eles:  SEED,  Tribunal  da  Justiça  do  Paraná,              

149 Ministério  Público  do  Paraná,  Defensoria  Pública  do  Paraná,  Ministério  Público            
150 Federal,  CEMVEJ,  Governo  do  Estado,  ficando  definido  para  um  segundo            

151 momento  de  discussão  das  recomendações  da  Superintendência  de  Tecnologia           
152 do  Ensino  Superior,  a  Secretaria  de  Segurança  Pública,  Defensoria  Pública  da             

153 União,  Polícia  Federal,  Governo  Federal  e  a  Comissão  de  Anistia  do  Ministério              

154 da  Justiça.  Os  encaminhamentos  foram  aprovados.   7.Informes:  Ana  solicitou           
155 que  Claudia  Hoffmann  falasse  sobre  o  diálogo  que  teve  com  a  artista  Manuela               

156 Cavalinho  e  Claudia  informou  que  no  mesmo  momento  que  o  Aluízio  passou  a               
157 informação  ela  já  entrou  em  contato  com  a  Manuela  Cavalinho  que  possui  um               

158 trabalho  em  relação  aos  desaparecidos  no  Parque  Nacional  de  Foz  do  Iguaçu  e               

159 que  a  obra  dela  são  ossadas  reproduzidas  em  tamanho  original.  Ela  gostaria  de               
160 fazer  o  caminho  da  morte  dessas  pessoas  dentro  do  Parque  Nacional,  para  onde               

161 foram  levadas.  Como  não  é  possível,  ela  fará  uma  exposição  em  Curitiba  no               
162 Museu  de  Arte  Contemporânea  e  também  gostaria  de  expor  no  LUME  e  Claudia               

163 a  informou  que  o  LUME  ainda  está  no  começo  da  sua  organização,  que  o  Comitê                 

164 está  trabalhando  para  montar  a  sala,  que  ela  não  comentou  com  a  Manuela,  mas                
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165 que  inclusive  precisamos  ainda  conversar  com  o  Presidente  do  Tribunal  da             

166 Justiça  para  sabermos  como  podemos  dar  um  toque  mais  artístico  na  Sala              

167 LUME.  Informou  para  a  Manuela  que  o  trabalho  dela  está  de  acordo  com  as                
168 narrativas,  com  o  objetivo  do  LUME  e  voltarão  a  se  falar,  pois  estamos  num                

169 contexto  pandêmico  e  que  por  enquanto  não  haverá  exposição  possível  de  ser              
170 aberta  ao  público,  inclusive  a  Manuela  enviou  um  material  por  e-mail  para  a               

171 Claudia  analisar  e  enviará  o  portfólio  dela.  Claudia  disse  que  logo  que  receber               

172 mais  materiais  vai  compartilhar  com  o  grupo.  Ana  disse  que  acha  válido  que               
173 Claudia  compartilhe  com  o  grupo  quando  receber  esses  materiais,  elogiou  pelo             

174 fato  de  já  ter  falado  com  ela,  perguntou  se  algum  participante  da  reunião  teria                
175 algo  a  mais  para  complementar  sobre  o  assunto.  A  Dra.  Maria  Aparecida  disse               

176 para  a  Claudia  que  se  possível  convidasse  a  artista  para  participar  da  reunião  do                

177 CEMVEJ.  Claudia  disse  que  a  convida  para  a  próxima  reunião  para  que  a               
178 apresente  a  própria  obra.  Ana  sugeriu  que  a  Claudia  a  convidasse  para  a               

179 próxima  reunião  de  maio,  aproveitando  que  também  convidaria  o  Ravi.            
180 Marionilde  perguntou  para  Ana  se  o  Dr  Sena  já  tinha  voltado  para  suas               

181 atividades,  pois  enviou  um  projeto  para  ele,  depois  para  a  própria  Ana,  mas  não                

182 teve  retorno  e  gostaria  de  saber  se  alguma  coisa  avançou  nesse  sentido.  Ana               
183 informou  que  até  o  momento  não,  mas  que  daria  prioridade  para  o  assunto  em                

184 questão.  Ana  informou  também  que  sobre  a  proposta  de  visita  no  Tribunal  de               
185 Justiça,  foi  preparado  um  ofício  e  que  será  encaminhado  para  a  Dra.  Maria               

186 Aparecida  e  Dra.  Ivete  para  que  deem  sua  opinião  sobre  o  conteúdo  do  ofício  e                 

187 ficaremos  no  aguardo  de  eventual  reagendamento  da  reunião  com  o  Presidente             
188 do  Tribunal  da  Justiça.  A  Dra.  Maria  Aparecida  informou  que  teria  uma  ida  ao                

189 Tribunal  e  tentaria  marcar  uma  nova  data  o  mais  breve  possível.  Ana  informou               
190 sobre  a  destinação  dos  documentos  da  Comissão  da  Verdade  ao  Arquivo             

191 Público,  assunto  tratado  em  reunião  que  contou  com  a  participação  de  Regina              

192 Bley,  Claudia  Hoffmann,  Hialony  Rodrigues,  Ana  Raggio  e  Marina  do  Arquivo             
193 Público.  Foi  identificado  que  todos  os  documentos  que  estavam  de  posse  da              

194 Comissão  da  Verdade  foram  digitalizados  e  estão  de  posse  do  Documentador.             
195 Assim,  vamos  adotar  medidas  para  recuperar  a  senha  e  login  e  abrir  esses               

196 documentos.  Ana  falou  que  a  dúvida  era  se  os  documentos  da  Dra.  Marionilde               

197 estavam  completos  em  relação  a  esses  documentos,  que  poderia  ser  feita  uma              
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198 comparação  desses  dois  documentos.  Marionlide  disse  que  não  entendeu  a            

199 frase  e  Ana  solicitou  que  Marina  ou  a  Isabela  presentes  pudessem  explanar  mais               

200 o  assunto.  Marina  informou  que  o  Documentador  é  um  repositório  digital  que  não               
201 é  do  arquivo  público  em  si,  ele  é  da  Celepar  e  que  outros  órgãos  também  devem                  

202 usar.  O  documentador  é  um  repositório  digital  que  você  consegue  colocar             
203 documentos,  áudios  e  foi  feito  um  trabalho,  que  a  Regina  Bley  conhece  muito               

204 bem,  há  alguns  anos  atrás  pelo  Gilberto,  um  arquivista  que  não  trabalha  mais  no                

205 Arquivo  Público,  em  conjunto  com  a  Márcia  Medeiros  da  Secretaria  da  Cultura,              
206 que  foram  colocando  oitivas,  depoimentos  e  classificando  os  documentos.           

207 Segundo  Regina,  toda  essa  documentação  que  foi  produzida  pela  Comissão  foi             
208 digitalizada.  Marina  disse  que  inclusive  a  Claudia  também  pode  comentar  que             

209 alguns  documentos  não  foram  digitalizados,  pois  alguns  documentos  foram  feitos            

210 posteriormente  e  que  estariam  em  posse  do  Ministério  Público.  A  questão  do              
211 documentador  é  que  como  o  Gilberto  saiu  não  se  tem  o  acesso  dele.  Marina                

212 disse  que  iria  no  arquivo  público  no  outro  dia  e  entraria  em  contato  com  a                 
213 Celepar  para  ver  se  consegue  ou  reativar  o  login  ou  ter  outro  acesso,  pois  o                 

214 documentador  é  por  níveis  de  acesso,  onde  pessoas  públicas  podem  acessar  e              

215 tem  a  parte  restrita  conforme  os  órgãos  vão  decidindo.  Vamos  tentar  rever  esses               
216 documentos  digitalizados  com  a  Celepar  e  a  outra  opção  seria  entrar  em  contato               

217 com  a  empresa  particular,  a  Vendramel,  que  fez  essa  digitalização.  Além  disso,              
218 CD  com  os  documentos  deve  estar  no  armário  da  Comissão,  no  acervo  da               

219 SEJUF.  Marionilde  pediu  a  palavra  e  disse  que  precisa  saber  se  esses              

220 documentos  são  os  mesmos  da  Comissão  da  Verdade,  pois  da  Comissão  da              
221 Verdade  ela  recebeu  da  SEJUF.  Marina  disse  que  vai  ver  via  Celepar  para  ver  se                 

222 consegue  fazer  essa  comparação  na  sua  totalidade.  Marionilde  disse  que  tem             
223 1.200  documentos  indexados  e  que  ficaria  difícil  saber.  Regina  Bley  pediu  a              

224 palavra  e  disse  que  tudo  que  foi  solicitado  pela  Marionilde,  todo  o  acervo  que                

225 estava  dentro  da  Comissão  da  Verdade,  foi  digitalizado.  Só  não  tem  digitalizado              
226 o  que  foi  feito  posteriormente,  mas  tudo  que  tem  no  acervo  físico  foi  organizado,                

227 catalogado,  digitalizado  e  estão  dentro  de  três  armários  na  SEJUF,  que  devem              
228 estar  dentro  da  sala  do  Dr.  Paulo  Sena  e  é  o  que  a  Marionilde  teve  acesso.  O                   

229 trabalho  que  foi  feito  foi  como  a  Marina  explicou  e  que  tinha,  uma  estagiária,                

230 Raísa  de  História,  que  ficou  exclusivamente  em  função  de  alimentar  o  repositório              

ATA   REUNIÃO   CEMVEJ/PR   –    Abril   de   2021   -   DIOE   nº   10949,   de   07   de   junho   de   2021.   
  



COMITÊ   DE   MEMÓRIA,   VERDADE   E   JUSTIÇA   DO   ESTADO   DO   PARANÁ   –   
CEMVEJ   

  
231 com  os  arquivos  que  haviam  sido  digitalizados  pela  Vendramel,  que  gentilmente             

232 não  cobrou  para  fazer  esse  trabalho.  Regina  acha  que  o  mais  importante  é  que                

233 todo  esse  material  físico  deva  passar  para  o  arquivo  público  e  não  ficar  sob  a                 
234 responsabilidade  da  Secretaria  de  Justiça,  pois  entende-se  o  valor  histórico  e             

235 nenhuma  das  Secretarias  têm  os  meios,  técnicas  e  conhecimento  para            
236 preservação  desse  acervo.  Regina  afirma  que  o  órgão  que  tem  competências             

237 técnicas  é  o  Arquivo  Público.  Marina  comentou  que,  em  relação  a  essas              

238 transferências  de  materiais  físicos,  ficou  acordado  que  quando  a  Ana  ou  Hialony              
239 conseguirem  ir  para  a  SEJUF  para  ver  a  volumetria  desse  material,  quantas              

240 caixas,  a  classificação  das  caixas,  isso  deverá  ser  enviado  à  Marina.  Marionilde              
241 pediu  a  palavra  e  disse  que  ouviu  que  tinham  documentos  na  sala  do  Dr.  Paulo                 

242 Sena  que  não  tinham  sido  digitalizados  e  a  mesma  ofereceu  um  estagiário  para               

243 digitalizar  na  época  e  que  não  é  fácil  rever  toda  essa  documentação,  diferenciar               
244 um  documento  do  outro.  Regina  Bley  disse  que  desconhece  essa  informação  e              

245 que  até  o  momento  que  estava  à  frente  do  Departamento  não  houve  nenhum               
246 acréscimo  ao  acervo  da  Comissão  Estadual  da  Verdade  e  relembrou  o  trabalho              

247 feito  pela  profissional  da  área  Marcia  Medeiros.  Após  isso,  não  se  mexeu  mais               

248 no  material,  exceto  em  uma  outra  ocasião  e  que  foi  feito  de  forma  organizada.                
249 Ana  disse  que  não  haveria  diferença  entre  o  que  foi  disponibilizado  pela  empresa               

250 para  a  professora  Marionilde,  que  seria  uma  documentação  só,  pois  não  teve              
251 acréscimo,  não  tendo  qualquer  mudança.  Claudia  disse  que  a  dúvida  era  que              

252 enquanto  terminavam  a  Comissão  da  Verdade  e  ainda  não  tinham  o  Comitê,              

253 foram  recebendo  informações  novas  e  inclusive  no  Centro  de  Apoio  de  Direitos              
254 Humanos  do  Ministério  Público  apareceram  pessoas  para  fazerem  relatos  e            

255 essas  pessoas  foram  ouvidas.  Assim,  possuem  esses  documentos  novos  que            
256 precisam  ser  digitalizados  para  compor  o  arquivo.  Uma  outra  questão,  segundo             

257 Cláudia,  é  o  acesso  aos  depoimentos  anônimos.  Tem  toda  uma  legislação  e  o               

258 arquivo  público  domina  a  legislação  a  esse  respeito.  Ana  reiterou  a  fala  da               
259 Claudia  dizendo  que  essa  documentação  precisa  integrar  o  acervo,  mas  que  a              

260 prioridade  seria  solucionar  os  arquivos  atuais  e  depois,  dentro  do  Comitê,             
261 discutir  quais  os  próximos  passos  em  relação  a  esses  documentos  que  ainda              

262 não  estão  catalogados.  Marina  reiterou  que  acredita  que  o  Documentador  tem  as              

263 mesmas  informações,  pois  após  saída  do  Gilberto  ninguém  mais  alimentou  e  que              
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264 ela  vai  na  Celepar.  Regina  Bley  informou,  a  título  de  esclarecimentos,  que  o               

265 Gilberto  não  era  quem  alimentava  o  documentador,  ele  fez  o  plano  de              

266 classificação  e  arranjo,  quem  estava  alimentando  era  a  SEJUF/DEDIHC.           
267 Encerrado  o  assunto,  o  Dr.  Olympio  disse  que  gostaria  de  dar  uma  notícia  que                

268 hoje,  no  período  da  manhã,  em  reunião  do  Conselho  Nacional  dos  Procuradores              
269 da  Justiça  dos  Estados  e  da  União,  foi  apresentado  para  esse  enunciado              

270 aprovado  por  um  grupo  nacional  do  Ministério  Público  contrário  à  militarização             

271 das  escolas,  o  qual  foi  aprovado  hoje  pela  manhã  pelo  colegiado.  Dra  Maria               
272 Aparecida  e  Regina  Bley  celebraram  o  informe  do  Dr  Olympio.  Claudia  Hoffmann              

273 pediu  a  palavra  para  falar  sobre  um  edital  aberto  do  Ministério  Público  Federal               
274 com  disponibilidade  de  verba  com  temas  para  a  ditadura  militar.  Ela  informou              

275 que  o  edital  estava  encerrado,  mas  ela  pegou  o  contato  do  e-mail  e  marcou  uma                 

276 rápida  reunião  com  uma  Assessora  do  Procurador  que  abriu  um  protocolo.             
277 Claudia  falou  sobre  o  espaço  Lume  nessa  reunião  e  que  recebeu  na  semana               

278 passada  uma  resposta  formal  pedindo  mais  informações  sobre  o  Espaço  Lume.             
279 Deram  um  prazo  resposta,  a  qual  Claudia  está  elaborando  junto  com  outros              

280 participantes,  vendo  como  uma  boa  notícia.  Ana  elogiou  a  atitude  de  Claudia  e               

281 deu  por  encerrada  a  reunião.  A  presente  ata  foi  lavrada  pela  servidora  Hialony               
282 Rodrigues   e   corrigida   pela   servidora   Ana   Raggio.   
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