CONSELHO ESTADUAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL DO PARANÁ
CONSEPIR

Cerimônia de Posse – Reunião Extraordinária – 20/07/2021
Ao vigésimo dia do mês de Julho do ano de 2021, às15h00, em ambiente virtual através
do link https://conferencia.pr.gov.br/CONSEPIR, deu-se início à Cerimônia de Posse e
Reunião Extraordinária do Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial –
CONSEPIR. Fizeram-se presentes, conforme convocação, os seguintes conselheiros:
I – Representantes Governamentais: a) Secretaria de Estado da Justiça, Família e
Trabalho – SEJUF: Titular: MAIARA DE ALMEIDA ABREU; Suplente: ANDRÉ DE
TOLEDO AZZOLINI. Titular: JEFFERSON SILVA DE SOUZA; Suplente: VICTOR HUGO
RIBEIRO FLORENTINO DOS SANTOS. b) Secretaria de Estado da Agricultura e do
Abastecimento – SEAB: Titular: ADEMAR FLORENTINO; Suplente: CLÁUDIA
APARECIDA QUINTINO. c) SUPERINTENDÊNCIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E
ENSINO SUPERIOR – SETI: Titular: RICHARD ALEXANDRE MOTA DINKCHAYSEN;
Suplente: LUIS PAULO GOMES MASCARENHAS. d) Secretaria de Estado da
Comunicação Social e da Cultura - SEEC: Titular: OURIVAL SANTOS NETO; Suplente:
ELLEN CUNHA DO NASCIMENTO. e) Secretaria de Estado da Educação e Esporte SEED/área da Educação: Titular: ÂNGELA REGINA MERCER DE MELLO NASSER;
Suplente: GALINDO PEDRO RAMOS. f) Secretaria de Estado do Desenvolvimento
Sustentável e do Turismo – SEDEST: Titular: LEVI GOMES DE LIMA JUNIOR; Suplente:
LETÍCIA SALOMÃO. g) Secretaria de Estado do Planejamento e Projetos Estruturantes –
SEPL: Titular: JHONATHAN BRAGHINI; Suplente: ELISEU RAPHAEL VENTURI. h)
Secretaria de Estado da Saúde – SESA: Titular: LUCIMAR PASIN DE GODOY; Suplente:
ROSANE SOUZA FREITAS. i) Secretaria de Estado da Segurança Pública – SESP:
Titular: VICTOR BRUNO DA SILVA MENEZES; Suplente: CLAUDIO MARQUES ROLIN E
SILVA. j) Assembleia Legislativa do Estado do Paraná – ALEP: Titular: TADEU VENERI;
Suplente: GOURA JORGE GOMES DE OLIVEIRA BRAND. k) Secretaria de Estado da
Educação e do Esporte – SEED/área do esporte: Titular: LUIZ FERNANDO LAGUNA;
Suplente: MILTON FRANCISCO DO’O. l) Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Urbano e de Obras Públicas – SEDU: Titular: MIKHAELLA IATAURO CAMARGO;
Suplente: KAMILLA CONTE KUNZ. II – Sociedade Civil: a) Associação Comunitária dos
Povos Ciganos de Condado Paraíba (ASCOCIC): Titular: MARIA JANE SOARES
TARGINO CAVALCANTE; Suplente: MAURÍCIO DE CASTRO CRISTO. b) Associação
Brasileira Cultural Educacional Assistencial Corisco Capoeira e Lutas de Contato: Titular:
ADEMILSON COSTA SOUSA; Suplente: ADEGNAR JOSÉ DA SILVA. c) Associação
Comunidade Remanescentes Quilombolas Família Xavier de Arapoti: Titular: SILMARA
APARECIDA XAVIER CARNEIRO; Suplente: MARILUZ MARQUES FOLLMANN. d)
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Associação de Capoeira Zoeira Nagô: Titular: GERALDO FERREIRA DA SILVA; Suplente:
ALEXANDRE CÉSAR. e) Associação Terra Indígena Rio das Cobras: Titular: NEOLI KAFY
RYGUE OLIBIO; Suplente: FRANCISCO PELIZETTE FAG TANH DOS SANTOS. f)
Conselho Mediúnico do Brasil - CEBRAS: Titular: DOURIVAL BRAZ SIMÕES; Suplente:
ACACIO LIMA DE OLIVEIRA. g) Conselho Regional de Serviço Social – CRESS 11ª
Região: Titular: TATIANA DE FÁTIMA SANTOS; Suplente: ALEXSANDRA APARECIDA DE
JESUS M. CORTES; h) Conselho Regional de Psicologia do Paraná (CRP-PR); Titular:
SIRLENE DE FRANÇA SOUZA; Suplente: MARIA JOSÉ DE SOUZA EL SAAD. i)
Federação Estadual das Associações de Moradores do Estado do Paraná - FAMOPAR;
Titular: MARCOS APARECIDO SOARES; Suplente: EDVALDO VIANA; j) Instituto
Internacional de Prevenção às Drogas: Titular: LUZIA MESSIAS DA SILVA; Suplente:
HARLEY BASÍLIO DA SILVA. k) Instituto do Movimento da Cultura Afro Brasileira: Titular:
VAGNER NOGUEIRA; Suplente: SIDNEI SANTOS SILVA. l) Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná – NEABI Campus Colombo: Titular: CARINE
ROSSANE PIASSETA XAVIER; Suplente: MAURA APARECIDA DE PAULA SANTOS. m)
Liga Brasileira de Capoeira (LBC): Titular: ROBSON JAIME PEREIRA; Suplente:
LEÔNIDAS SABINO; n) Ódárá Áje Templo dos Òrisás do Culto Yorubá: Titular: ROSELI
DOS SANTOS FREITAS; Suplente: ANTÔNIO JOSÉ TEIXEIRA. Convidados: Ney
Leprevost – Secretário/SEJUF, Mauro Rockenbach - Superintendência Geral de Diálogo
e de Interação Social, Angela Mendonça – DEDIF/SEJUF, T.Cel Suildo Biscaia
-SEJUF/Gabinete;Secretaria Executiva Jane Vasques - SEJUF/DEDIF. 1. Abertura: O
Secretário de Estado da Justiça, Família e Trabalho, Ney Leprevost, abriu a sessão da
cerimônia de posse dos conselheiros do CONSEPIR. Saudou a todos os presentes e
ratificou quanto à principal atividade do conselho: deliberar, consultar e fiscalizar ações
governamentais que promovam a igualdade racial, a redução das desigualdades sociais,
econômicas, políticas e culturais, além de monitorar e fiscalizar políticas públicas voltadas
para a população negra. Para tanto, são 13 os conselheiros eleitos como representantes
Governamentais e 14 os eleitos como representantes da Sociedade Civil. O secretário
prosseguiu e declarou imponente que o racismo é uma chaga que precisa ser extirpada
da sociedade, ação para a qual o conselho tem um papel fundamental. Demarcou que
nenhum homem ou mulher deve ser julgado pela cor da sua pele, pela sua origem étnica,
mas, antes, o caráter é quem deve revelar seu valor. Exprimiu que o Estado do Paraná
não tolera o racismo e ainda manifestou que a SEJUF, quando provocada por denúncias
de racismo, seja de onde vier, agirá de forma rigorosa, acionando a polícia militar, a
polícia civil, o Ministério Público e tomar todas as medidas cabíveis. Dito isso,
parabenizou a todos os conselheiros. Prosseguindo, o T.Cel Suildo Biscaia realizou a
leitura da relação dos representantes governamentais que posteriormente serão
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empossados pela Dra. Angela, que representa em tal ato a pessoa do secretário de
Justiça, Família e Trabalho, o Dr. Ney Leprovost; sendo assim, a lista conta com: I –
Representantes Governamentais: a) Secretaria de Estado da Justiça, Família e
Trabalho – SEJUF: Titular: MAIARA DE ALMEIDA ABREU; Suplente: ANDRÉ DE
TOLEDO AZZOLINI. Titular: JEFFERSON SILVA DE SOUZA; Suplente: VICTOR HUGO
RIBEIRO FLORENTINO DOS SANTOS. b) Secretaria de Estado da Agricultura e do
Abastecimento – SEAB: Titular: ADEMAR FLORENTINO; Suplente: CLÁUDIA
APARECIDA QUINTINO. c) SUPERINTENDÊNCIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E
ENSINO SUPERIOR – SETI: Titular: RICHARD ALEXANDRE MOTA DINKCHAYSEN;
Suplente: LUIS PAULO GOMES MASCARENHAS. d) Secretaria de Estado da
Comunicação Social e da Cultura - SEEC: Titular: OURIVAL SANTOS NETO; Suplente:
ELLEN CUNHA DO NASCIMENTO. e) Secretaria de Estado da Educação e Esporte SEED/área da Educação: Titular: ÂNGELA REGINA MERCER DE MELLO NASSER;
Suplente: GALINDO PEDRO RAMOS. f) Secretaria de Estado do Desenvolvimento
Sustentável e do Turismo – SEDEST: Titular: LEVI GOMES DE LIMA JUNIOR; Suplente:
LETÍCIA SALOMÃO. g) Secretaria de Estado do Planejamento e Projetos Estruturantes –
SEPL: Titular: JHONATHAN BRAGHINI; Suplente: ELISEU RAPHAEL VENTURI. h)
Secretaria de Estado da Saúde – SESA: Titular: LUCIMAR PASIN DE GODOY; Suplente:
ROSANE SOUZA FREITAS. i) Secretaria de Estado da Segurança Pública – SESP:
Titular: VICTOR BRUNO DA SILVA MENEZES; Suplente: CLAUDIO MARQUES ROLIN E
SILVA. j) Assembleia Legislativa do Estado do Paraná – ALEP: Titular: TADEU VENERI;
Suplente: GOURA JORGE GOMES DE OLIVEIRA BRAND. k) Secretaria de Estado da
Educação e do Esporte – SEED/área do esporte: Titular: LUIZ FERNANDO LAGUNA;
Suplente: MILTON FRANCISCO DO’O. l) Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Urbano e de Obras Públicas – SEDU: Titular: MIKHAELLA IATAURO CAMARGO;
Suplente: KAMILLA CONTE KUNZ. Adiante, a leitura dos representantes da Soc. Civil: II
– Sociedade Civil: a) Associação Comunitária dos Povos Ciganos de Condado Paraíba
(ASCOCIC): Titular: MARIA JANE SOARES TARGINO CAVALCANTE; Suplente:
MAURÍCIO DE CASTRO CRISTO. b) Associação Brasileira Cultural Educacional
Assistencial Corisco Capoeira e Lutas de Contato: Titular: ADEMILSON COSTA SOUSA;
Suplente: ADEGNAR JOSÉ DA SILVA. c) Associação Comunidade Remanescentes
Quilombolas Família Xavier de Arapoti: Titular: SILMARA APARECIDA XAVIER
CARNEIRO; Suplente: MARILUZ MARQUES FOLLMANN. d) Associação de Capoeira
Zoeira Nagô: Titular: GERALDO FERREIRA DA SILVA; Suplente: ALEXANDRE CÉSAR.
e) Associação Terra Indígena Rio das Cobras: Titular: NEOLI KAFY RYGUE OLIBIO;
Suplente: FRANCISCO PELIZETTE FAG TANH DOS SANTOS. f) Conselho Mediúnico do
Brasil - CEBRAS: Titular: DOURIVAL BRAZ SIMÕES; Suplente: ACACIO LIMA DE
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OLIVEIRA. g) Conselho Regional de Serviço Social – CRESS 11ª Região: Titular:
TATIANA DE FÁTIMA SANTOS; Suplente: ALEXSANDRA APARECIDA DE JESUS M.
CORTES; h) Conselho Regional de Psicologia do Paraná (CRP-PR); Titular: SIRLENE DE
FRANÇA SOUZA; Suplente: MARIA JOSÉ DE SOUZA EL SAAD. i) Federação Estadual
das Associações de Moradores do Estado do Paraná - FAMOPAR; Titular: MARCOS
APARECIDO SOARES; Suplente: EDVALDO VIANA; j) Instituto Internacional de
Prevenção às Drogas: Titular: LUZIA MESSIAS DA SILVA; Suplente: HARLEY BASÍLIO
DA SILVA. k) Instituto do Movimento da Cultura Afro Brasileira: Titular: VAGNER
NOGUEIRA; Suplente: SIDNEI SANTOS SILVA. l) Instituto Federal de Educação, Ciência
e Tecnologia do Paraná – NEABI Campus Colombo: Titular: CARINE ROSSANE
PIASSETA XAVIER; Suplente: MAURA APARECIDA DE PAULA SANTOS. m) Liga
Brasileira de Capoeira (LBC): Titular: ROBSON JAIME PEREIRA; Suplente: LEÔNIDAS
SABINO; n) Ódárá Áje Templo dos Òrisás do Culto Yorubá: Titular: ROSELI DOS
SANTOS FREITAS; Suplente: ANTÔNIO JOSÉ TEIXEIRA. Uma vez nominados todos os
representantes, o ato sequencial encaminha a formalização do termo de posse realizado
pela Dra. Angela Christianne Lunedo de Mendonça. Adiante, portanto, representando o
Secretário Ney Leprovost e na condição de Chefe do Depto. de Direitos Fundamentais e
Cidadania na SEJUF, declarou empossados, na forma da lei, os conselheiros e
conselheiras eleitos. O ato fora referendado pelo Decreto 6797 - 5 de Fevereiro de 2021 e
pelo Decreto Nº 8.141 – 16 de Julho de 2021. Ato contínuo, recebeu-se o Superintendente
Mauro Rockenbach, da Superintendência Geral de Diálogo e de Interação Social. Dr.
Mauro saudou a todos e mencionou em sua fala o trabalho de instalação de um conselho
mesmo diante de um cenário conturbado instaurado pela pandemia; mencionou, neste
sentido, a imprescindibilidade dos conselhos. O Superintendente manifestou
categoricamente sua posição de enfrentamento ao preconceito e mencionou quanto à
importância do diálogo para fortalecer a compreensão e o respeito, já que, como o próprio
exprimiu, construir requer democracia e vontade. Desejou que no CONSEPIR haja força e
persistência de Ogum, a justiça de Xangô, a força de Iansã e a beleza de Oxúm e de
Oxalá. Adiante, a palavra retornou à Dra. Angela, que cumprimentou a todos, todas e
todes. Em seguida, exprimiu as boas vindas aos conselheiros então empossados, dizendo
que toda luta histórica conduziu, não sem tropeços, as vitórias, que configuram o lugar
está-se, portanto, em uma posse histórica como a que aqui se coloca. Indicou que o
conselho fora instituído pela 17.726 de 23 de Outubro de 2013. Diante do que classificou
como a fase mais tenebrosa da história nacional, faz uso da palavra e do silêncio como
atos políticos, para que não se esqueça dos múltiplos silenciamentos históricos e atuais
nos diversos cotidianos. Junto, portanto, à indignação e tristeza, há também a cobrança
da dívida histórica de que políticas públicas permanentes e articuladas devem apoiar
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famílias em itinerância, citando aqui os povos ciganos. Dizendo estar encharcada de
diversidade desde sua infância, Angela manifestou ter assumido o compromisso público a
fim do propósito comum e partir da história que lhe conduziu; como chefe do DEDIF, disse
que não fechará os olhos e não tapará os ouvidos, não se escondendo ou se eximindo
diante de práticas machistas e sexistas em reuniões repletas de homens, e apontou que o
CONSEPIR lá estará ao seu lado. Sendo assim, no prognóstico de desacordo com o
mundo e com vontade de transformá-lo, deu boas vindas aos conselheiros e colocou-se à
disposição do conselho. Seguindo, a palavra agora passou ao Saul Dorval da Silva, na
posição de ex-presidente do CONSEPIR, fora chamado introduzir a reunião
extraordinária, contando com a composição e ademais diretivas. Reunião extraordinária:
Abertura: Saul deu abertura à parte técnica da reunião e, enquanto ex-presidente,
convidou a Secretária Executiva do conselho, Jane Vásques (DEDIF/SEJUF), para
conduzir a reunião. 1. Aprovação da pauta: pauta aprovada. 2. Indicação da Mesa
Diretora: conforme o regimento, a SEC propôs que se realize a indicação da presidência,
da vice-presidência, do secretário-geral e tesoureiro. Havendo quórum para a eleição,
Jane apresentou que o conselheiro Saul colocou-se como candidato à presidência do
CONSEPIR – haja vista a alternância, prevista em regimento, entre sociedade civil e
governamentais, esta presidência precisa, necessariamente, ser ocupada por um membro
governamental. Não havendo outras candidaturas, avançou-se à votação averiguar
quanto ao consentimento de se eleger o Dr. Saul. Todos os representantes
governamentais manifestaram-se em acordo com a candidatura. Sendo assim, Saul fora
eleito como presidente do CONSEPIR. O agora presidente agradeceu e saudou a todos,
mencionando a história de libertação do povo negro, a resistência dos povos indígenas, a
luta da comunidade cigana e os percursores e percursoras do CONSEPIR/PR. Saul
sublinhou que a Sociedade Civil é o braço de uma gestão coerente e competente,
demarcando sua importância, e registrou o interesse de lidar com sua gestão é fazê-la ser
propositiva, compartilhada e, portanto, democrática. Cumprimentou em especial as
mulheres, sobretudo as mulheres negras. Ratificou que o CONSEPIR, através das
reuniões descentralizadas, vai ao povo e aos municípios; lembrou que 28% da população
do Paraná é negra. Adiante, o presidente agradeceu ao corpo do DEDIF/SEJUF pelo
apoio e convidou o Sr. Isaac Ramos Ferreira a compor a mesa. Avançando, a palavra
passou ao conselheiro Alexandre, que salientou, em consonância, o desejo de que o
conselho avance no sentido de atender às necessidades da população marginalizada
racialmente no Paraná; considerando que a escolha da secretaria-geral parte da
presidência, que hoje encontra-se sob gestão governamental, fica a cargo da sec.
executiva a indicação e candidatura à vice presidência e tesouraria – tão logo, pediu que
tal processo ocorra ainda nesta reunião. Entretanto, a conselheira Carine disse que,
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mesmo conhecendo a necessidade de celeridade, na ótica da otimização dos processos,
seria difícil votar e selecionar um integrante para ocupar o cargo de vice-presidente pois
os conselheiros ainda não se conhecem. Edvaldo deu o encaminhamento de que se
coloque em votação a realização da eleição, se acontece na presente reunião
extraordinária ou se pelo adiamento para o próximo encontro. A Sec. Jane propôs a
criação de um grupo de diálogo apenas para as pessoas da Sociedade Civil, a fim de que
possam debater tal questão anteriormente à reunião seguinte e onde se realizaria a
votação. Após votação, a proposta aprovada foi: pela realização da eleição ainda na
presente reunião. Jane exprimiu que o conselheiro Alexandre César, da entidade
Capoeira Nagô, é um dos candidatos à vice-presidência. Havendo apenas uma
candidatura, e não incorrendo oposição do pleno, o conselheiro em questão assumiu a
cadeira da vice-presidência representando a Sociedade Civil. Passou-se à eleição do
Secretário-Geral, de cadeira governamental, respeitando-se a paridade da alternância; o
conselheiro Luiz Fernando Laguna candidatou-se à vaga. Sendo, portanto, candidatura
única, o conselheiro Laguna fora empossado como Secretário-Geral do CONSEPIR. Para
a tesouraria, que pode ser de ambas as representações, teve o conselheiro Robson
Jaime Pereira; também candidatura única, o conselheiro fora eleito. Compôs-se, portanto,
a mesa. A conselheira Carine manifestou seu descontentamento, como alerta, em relação
ao formato de composição da mesa, assim como o da resolução que a induz, haja vista
que, segundo ela, os eleitos já vêm, de antemão, estabelecidos pelas partes que
compreendem o processo eleitoral. Posteriormente, o presidente do conselho propôs a
realização de uma reunião extraordinária, no dia 27/07/2021, tendo como justificativa a
necessidade de se debater e dar celeridade a uma série de questões e pautas, dentre as
quais estão as pautas sugeridas pela Sociedade Civil para a reunião de hoje; exprimiu a
todos que só há um compromisso, e este está para com a população, naquilo que se
propõe a ser realizado enquanto poder público, para o qual demarcou a responsabilidade
dos conselheiros. Outra proposta encaminhada pelo presidente foi pela organização da
comunicação dos conselheiros através do whatsapp. Encaminhamentos aprovados,
sendo um deles a realização de uma reunião para tratar das pautas propostas com
inclusão pela Sociedade Civil. Devido à urgência do tema, solicitou-se que a discussão do
ponto de pauta 5, quanto ao Prêmio Mulher Negra Latina-Americana Caribenha fosse
tratado ainda nesta reunião – encaminhamento aprovado pelo conselho. 5. Prêmio
Mulher Negra Latina-Americana e Caribenha: A coordenadora do projeto, Ana Felícia,
realizou a apresentação em relação à homenagem. Ana informou que se trata do Dia
Nacional de Tereza de Benguela e da Mulher Negra, para o qual se busca homenagear
mulheres negras em cargos públicos de relevância para a representatividade, para o
segmento nos espaços de poder, com atuação na promoção de igualdade racial do
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Estado do Paraná, levando-se em mulheres residentes na capital e no interior, no sentido
de dar visibilidade à contribuição histórica das mulheres negras no Estado e promover
ações afirmativas procurando estimular a representatividade que mulheres negras em
diferentes espaços. Com isso, tem-se como meta a realização de um evento virtual de
homenagem, definir as mulheres negras homenageadas por meio de deliberação do
CONSEPIR/PR - promovendo contato com as selecionadas, a fim de que participem,
além de disposição de demais materiais de divulgação do evento, onde será exposto o rol
de mulheres homenageadas. Produzir e entregar certificados de homenagem. Para tanto,
Ana Felícia sugeriu algumas mulheres a serem homenageadas, questionando,
posteriormente, à plenária em relação à aprovação; são 09 os nomes apresentados, mas
se busca premiar 10 mulheres: Camille Vieira da Costa – Defensoria Pública/PR; Carol
Dartora – Vereadora de Curitiba; Carolina Dedonatti – Vereadora de Foz do Iguaçu; Gisele
Cristina da Silva – Secretaria de Assistência Social de Paranaguá; Maria Mercis Gomes
Ancieto – Desembargadora do Tribunal de Justiça/PR; Miriam de Freitas Santos –
Procuradora de Justiça/PR; Neide Alves dos Santos – Desembargadora do Tribunal
Regional do Trabalho do Paraná; Olenka Lins e Silva Martins Rocha – Defensora Pública
do Estado do Paraná; Rita Cristina de Oliveira – Defensora Pública da União do Paraná.
Pretende-se que o evento aconteça no dia 30/07/2021 às 18h30. Ana Felícia ainda pediu
a sugestão de mais um nome, se aprovados os supracitados, para que se possa fechar a
lista em 10 indicadas, afinal. Carine exprimiu, antes, que a lista, assim como a pauta,
poderia ter sido enviada aos conselheiros antes da realização da reunião, haja vista que
seria interessante, inclusive, que os conselheiros realizassem um levantamento de
possíveis nomes, por exemplo; manifestação da qual o conselheiro Edvaldo exprimiu
comungar, que ainda salientou, em pedido, que a apresentação seja enviada para todos
os conselheiros. A conselheira Maiara explicou que o que se trouxe à reunião, através da
Ana Felícia, foram nomes escolhidos pela coordenação do DEDIF/SEJUF, e cabe aos
conselheiros do CONSEPIR, portanto, escolher um nome entre os eles. Alexandre César,
rememorando todo o percurso histórico do Conselho, propôs que se homenageie a Dra.
Luzia, mãe de Antônio Carlos Basílio, funcionária pública com mais de 79 anos. Ana
Felícia esclareceu, contudo, que a pauta não fora enviada anteriormente porque a posse
ocorreu concomitantemente no dia da reunião, o que impedia, naturalmente,
encaminhamentos ulteriores a tal conclusão; além disso, a proposta inicial, já expressa, é
de que o CONSEPIR colabore com um nome para o projeto – esclareceu que tem
consciência da agilidade com que se demanda as resoluções, mas que as dificuldades
estão impostas pois o tempo é exíguo. Para que haja equilíbrio, o presidente propôs que
se expandam as nomeações: além dos 10 nomes propostos pelo Governo, que sejam
incluídos outros 10 nomes propostos pela Sociedade Civil, totalizando 20 mulheres
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homenageadas; tais indicações de nome devem ser trazidas na próxima reunião. Os 10
nomes hoje indicados seriam, tão logo, fechados com a aprovação da nomeação da Dra.
Luzia. A conselheira Carine parabenizou tal condução e mostrou-se de acordo com a
resolução. O presidente registrou que os nomes indicados devem ser encaminhados
previamente por e-mail para a Sec. e, depois, apresentados na reunião. Com o empecilho
de impressão dos nomes, a conselheira Maiara solicitou que estes sejam enviados até
segunda-feira, dia 26/07/2021. Proposta aprovada. Por fim, o presidente solicitou a
permissão do pleno para que os membros da mesa diretiva possam reunir-se
interiormente, entre si, a fim ajustes, tratativas internas e organizações pontuais. Reunião
aprovada. Encerramento: adiadas as demais pautas para serem abordadas na próxima
reunião e sem mais encaminhamentos, a reunião encerrou-se. A ata presente fora
redigida pelo estagiário Gabriel de Franco Rocha, e revisada pela Sec. Exceutiva Jane
Vasques do DEDIF/SEJUF.
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