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No vigésimo primeiro dia do mês de julho de 2021, às 15 horas, por meio de 8 

videoconferência disponível no link: http://abre.ai/sejufparana, foi realizada a Cerimônia de 9 

Posse dos Conselheiros Governamentais e da Sociedade Civil do Conselho Gestor do 10 

Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos do Biênio 2021 - 2023, fizeram-se 11 

presentes Titulares Governamentais:  Angela Lunedo de Mendonça (SEJUF);  Eduardo 12 

Moreira Lima Rodrigues de Castro (SEFA);  Clésio de Martins Prado (SEED); Mariana 13 

Cristina Bartnack Roderjan (PGE);  Maurício Kalache (MP-PR). Suplentes 14 

Governamentais: Ana Raggio (SEJUF); Cristiano Barros Homem Del Rei (SEED); 15 

Leonardo Dumke Busatto. Titulares da Sociedade Civil: Vânia Mara Moreira dos Santos 16 

(Instituto Os Guardioes Da Natureza); Mateus Cesar Costa  (Grupo Dignidade); 17 

Suplentes da Sociedade Civil:  Marcel Jeronymo Lima Oliveira (Grupo Dignidade); 18 

Taynara Cassimiro Dala Rosa (Associação de Amigos de Pessoas Especiais). 19 

Convidados (as) /Colaboradores (as): Ney Leprevost (SEJUF); Coronel Suildo (SEJUF); 20 

Juliana Muller (SEJUF). Abertura da Cerimônia de Posse: Inicialmente, o Coronel 21 

Suildo agradeceu a presença de todos e todas presentes nesta cerimônia, que está 22 

constantemente se adaptando aos artifícios e meios tecnológicos para não haver 23 

empecilhos na realização dos trabalhos e vencer as questões pertinentes à pandemia. 24 

Conseguinte, com a presença do Secretário de Justiça, Família e Trabalho, o Deputado e 25 

Ney Leprevost, foi iniciada a cerimônia de posse aos primeiros membros do Conselho 26 

Gestor do Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos (CEG/FEID). Cerimônia de 27 

Posse:  O Fundo Estadual Defesa dos Interesses Difusos foi instituído pela Lei 20094 de 28 

19 de dezembro de 2019 e regulamentado pelo Decreto 5309 de 2020, tendo como 29 

finalidade a prevenção e a reparação dos danos causados a bens e direitos de valor 30 

artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico urbano, por infração à ordem 31 

econômica, à ordem urbanística, à honra e à dignidade de grupos raciais, étnicos ou 32 

religiosos, ao patrimônio público e social e a outros interesses difusos e coletivos. Além 33 

disso, caberá ainda a esse conselho - entre outras ações - zelar pela utilização dos 34 

recursos na reconstituição, reparação e preservação dos bens lesados no próprio local 35 

onde o dano tiver ocorrido. Ainda na legislação, consta que é missão do conselho aprovar 36 

e firmar contratos e convênios objetivando atender a finalidade do fundo. O Secretário 37 

Ney saudou a todos (as) presentes e também quem estava acompanhando pelos meios 38 

digitais, cumprimentando e parabenizando especificamente a Dra Angela Mendonça, o 39 

Coronel Suildo, a Ana Raggio e a Juliana Muller. Logo após, o Secretário indicou que a 40 

instalação do Conselho Gestor do Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos é 41 

mais um nó desatado pela gestão, parabenizou a Dra Angela por tirar do papel a 42 

DIOE nº 11004 de 23/08/2021

http://abre.ai/sejufparana


aprovação deste conselho, pois desde o início da gestão havia preocupações quanto ao 43 

tema. Além disso, o Secretário explicitou sua felicidade na formação deste conselho que é 44 

extremamente democrático, pois conta com uma vasta diversidade de integrantes - 45 

sociedade civil e governamentais. Logo após, o Secretário Ney expõe que o conselho é 46 

de extrema importância, pois agora haverá reparação de danos causados a bens 47 

artísticos, estéticos, históricos, turísticos e  paisagístico do Estado do Paraná, assim como 48 

reparações por infrações à ordem econômica, à ordem urbanística, à honra, à dignidade 49 

de grupos raciais, étnicos e religiosos, como também ao patrimônio público e social. Os 50 

direitos difusos e coletivos estão garantidos pela Constituição Federal de 1988 e cabe a 51 

SEJUF, que também tem como função defender a cidadania e os direitos humanos 52 

aplicando todas as leis que regem esses fundos. Por isso, o Secretário menciona que 53 

espera que seja realizado um bom proveito disso, revertendo os valores que chegarão em 54 

reparação desses danos e principalmente para garantir os direitos fundamentais do 55 

indivíduo, os direitos da sociedade paranaense, pois afinal de contas, democracia, 56 

liberdade e preservação da vida humana e direitos fundamentais são valores dos quais 57 

não se pode jamais abrir. Por fim, o Secretário Ney parabenizou novamente a todos os 58 

membros que estão sendo empossados e realizou a leitura formal aos conselheiros 59 

eleitos para o biênio 2021-2023 do Conselho Gestor do Fundo Estadual de Defesa dos 60 

Interesses Difusos, estes que são os Representantes Governamentais: I - Secretaria de 61 

Estado da Justiça, Família e Trabalho - SEJUF. Titular:  Angela Lunedo de Mendonça. 62 

Suplente: Ana Zaiczuk Raggio; II - Secretaria de Estado da Fazenda – SEFA. Titular: 63 

Eduardo Moreira Lima Rodrigues de Castro; III - Secretaria de Estado da Educação e do 64 

Esporte - SEED. Titular: Clésio de Martins Prado. Suplente: Cristiano Barros Homem Del 65 

Rei; IV - Procuradoria-Geral do Estado: Titular: Mariana Cristina Bartnack Roderjan. 66 

Suplente: José Carlos Machado de Brito Filho;. V - Defensoria Pública do Estado do 67 

Paraná. Titular: Julio Cesar Duailibe Salem Filho; VI - Ministério Público do Estado do 68 

Paraná: Titular: Maurício Kalache; Suplente: Leonardo Dumke Busatto. Representantes 69 

da Sociedade Civil: I - Instituto Os Guardioes Da Natureza: Titular: Vânia Mara Moreira 70 

dos Santos Suplente: Luana Maria Gryszyszyn; II - Grupo Dignidade: Titular: Mateus 71 

Cesar Costa Suplente: Marcel Jeronymo Lima Oliveira; III - Associação de Amigos de 72 

Pessoas Especiais: Titular: Marielly Marcondes Pedroso Suplente: Taynara Cassimiro 73 

Dala Rosa. O Coronel Suildo agradeceu a presença do Secretário Ney Leprevost e deu 74 

continuidade à reunião passando a palavra para a Dra. Angela Mendonça. Inicialmente, a 75 

Dra. Angela saudou a todos e todas presentes, ressaltando que a criação deste conselho 76 

é um passo histórico para o Estado do Paraná e também para a defesa de direitos 77 

difusos, implementação de políticas e atenção a públicos e pautas tão importantes. Nesse 78 

sentido, a Dra Angela indica de onde vem a receita do fundo - que está indicado 79 

claramente no texto legal - e quais são suas funções, realizando um apelo para além dos 80 

limites legais, principalmente por ditames éticos e civilizatórios dos motivos da criação 81 

deste fundo, a quem ele deve servir e quem são os destinatários desses recursos, 82 

principalmente no momento conjuntural da humanidade onde as pessoas demandam por 83 

um Estado que demonstra uma face protetiva e garantista. Neste sentido e perspectiva, 84 

urge a necessidade da implementação do fundo que ganha força nesse período pós-85 

pandemia, sendo um momento extremamente estratégico de retomada econômica e das 86 



grandes demandas e cicatrizes que a pandemia deixou na vida de tantos paranaenses. 87 

Além disso, quanto ao destino dos recursos dispostos, Angela parafraseou o poema “Os 88 

Ninguéns” do poeta Eduardo Galeano: “Os ninguéns: os filhos de ninguém, os dono de 89 

nada. Os ninguéns: os nenhuns, correndo soltos, morrendo a vida, fodidos e mal pagos: 90 

Que não são embora sejam. Que não falam idiomas, falam dialetos. Que não praticam 91 

religiões, praticam superstições. Que não fazem arte, fazem artesanato. Que não são 92 

seres humanos, são recursos humanos. Que não tem cultura, têm folclore. Que não têm 93 

cara, têm braços. Que não têm nome, têm número. Que não aparecem na história 94 

universal, aparecem nas páginas policiais da imprensa local. Os ninguéns, que custam 95 

menos do que a bala que os mata.” Após esse apelo ético e civilizatório para que o 96 

conselho pense para que essa face garantista e protetiva do estado se manifeste, Angela 97 

relembrou que quando se é falado de bem público, público é o único bem de quem não 98 

tem bens, havendo então, o dever de preservação desses bens públicos. Então, com a 99 

devida consideração devida a conjuntura da Emenda Constitucional 109 Art. 5º, a Dra 100 

Angela indicou que para muitos conselhos e políticas públicas já implementadas não 101 

serão abertas novos fundos, assim sendo, talvez esse fundo seja a única possibilidade de 102 

acesso e execução de programas e ações para os quais não possuem fundos 103 

específicos, e isso deve-se levar em consideração como um importante critério técnico a 104 

ser observado. Nesse sentido, a Dra. Angela destacou a priori o Conselho de Povos 105 

Indígenas, o Conselho Estadual dos Direitos Humanos, Conselho Estadual de Segurança 106 

Alimentar, o Conselho Estadual de Direitos da Pessoa com Deficiência, o Conselho 107 

Estadual da Juventude e o Conselho Estadual da Mulher. Por fim, para encerrar sua fala, 108 

Angela parafraseou Carolina Maria de Jesus, uma mulher negra residente da favela do 109 

Canindé (SP) que permaneceu anônima até 1960, uma catadora de papéis que criou 110 

sozinha seus 3 filhos… A autora escreveu poemas e diários onde relatava sua vida e 111 

denunciava pela palavra o Apartheid Social, Racial, Histórico e Estrutural da sociedade 112 

brasileira. Uma das lições de Carolina diz assim: “Ah, comigo, o mundo vai modificar-se, 113 

não gosto do mundo como ele é [...]” e a Dra. Angela adaptou sua escrita para “Conosco, 114 

CEG/FEID o mundo vai modificar-se, não gostamos do mundo como ele é!”. Abertura da 115 

Reunião Extraordinária: Após as falas do Secretário Ney Leprevost e da Dra. Angela 116 

Mendonça, deu-se início à primeira reunião do conselho pela Secretária Executiva, 117 

Juliana Muller. Inicialmente a Sec. Juliana realizou uma breve chamada nominal para os 118 

membros se identificarem e realizarem uma breve apresentação aos demais. 1. 119 

Aprovação de pauta: Logo após as apresentações, a Sec. Juliana compartilhou a pauta 120 

com os demais presentes para aprovação e propôs que o ponto 3. Aprovação do 121 

Regimento Interno seja realocado para o final, pois trata-se de um tema mais extenso. 122 

Não houve inclusões de pautas.Todas as pautas foram aprovadas. 2. Apresentação da 123 

Mesa Diretora: A Sec. Juliana indicou que conforme o Art. 8º do Regulamento Interno do 124 

Fundo que foi aprovado pelo Decreto 5309 de Agosto de 2020, o CEG/FEID será 125 

integrado pelos seguintes membros: 01 representante da SEJUF que presidirá indicado 126 

pelo titular da pasta da Secretaria vinculada ao CEG/FEID e com relação a vice-127 

presidência, como não há menção na lei de criação ou no decreto, foi colocado como 128 

sugestão na minuta pela Sec, Juliana que o vice-presidente deverá ser da Sociedade 129 

Civil. Portanto, fica a critério da plenária se as 3 entidades hoje ou posteriormente para 130 



indicação na próxima reunião. Desse modo, a presidência será da conselheira titular  131 

Angela Mendonça. Os conselheiros da Sociedade Civil irão se organizar para realizar o 132 

diálogo de indicação para a Mesa Diretora e irão trazer este nome para a próxima 133 

reunião. 3. Calendário de Reuniões: A Sec. Juliana indicou que na lei e no decreto não 134 

há menção sobre a periodicidade das reuniões, portanto foi realizada uma proposta no 135 

Regimento Interno para que as reuniões ordinárias sejam bimestrais e reuniões 136 

extraordinárias sem datas prévias, sempre que necessárias. Assim sendo, a Sec. Juliana 137 

preparou um calendário com reuniões bimestrais e indaga o pleno se poderão ser 138 

bimestrais ou é preferível que sejam mensais. A presidente Angela respondeu que não vê 139 

problemas em serem bimestrais de início, pois ainda não há noção das demandas, sendo 140 

possível a realização de reuniões extraordinárias conforme necessário. As datas 141 

propostas pela Juliana foram: 10/08; 13/10 e 14/12. A presidente Angela sugeriu que a 142 

reunião de dezembro seja antecipada para o dia 07 por conta do fechamento de relatórios 143 

anuais e que a reunião de agosto seja adiantada para o dia 09 por conflito de agendas. 144 

Para não haver conflitos de agenda, as reuniões serão sempre no mesmo dia da semana, 145 

terça-feira, sendo definido da seguinte forma as 3 próximas reuniões do conselho: 10/08; 146 

19/10 e 07/12. Referente aos horários, foi definido que as reuniões serão realizadas no 147 

período vespertino, das 13h30 às 17h30. A Sec. Juliana informou que após o término da 148 

reunião, todas as informações estarão disponíveis e atualizadas na página do CEG/FEID 149 

no site da SEJUF 4. Organização das Comissões: A Sec. Juliana ressaltou que as 150 

comissões têm como objetivo facilitar toda a discussão que permeia o conselho, 151 

produzindo relatórios sobre os debates e encaminhamentos para aprovação durante a 152 

plenária. Foram propostas duas comissões, a Comissão de Acompanhamento Legislativo 153 

para analisar os dispositivos legais que permeia o fundo e o próprio conselho e a 154 

Comissão de Avaliação Financeira. A Sec. também apontou que no regimento não há 155 

menção sobre a paridade e datas das comissões. A presidente Angela manifestou que as 156 

duas comissões foram pensadas para fim de organização metodológica do trabalho, 157 

diversos conselhos possuem câmaras permanentes - que nesse caso são comissões 158 

permanentes - e provisórias. Além disso, ressaltou a importância da Comissão de 159 

Políticas Públicas, esta que avalia e verifica a questão do mérito dos projetos e pedidos. 160 

Sendo de muita importância que CEG/FEID, enquanto conselho, possa estabelecer as 161 

regras de apresentação desses projetos e demandas, adotando roteiros comuns, onde 162 

qualquer organização ou secretarias que demandem por acesso ao recurso devam 163 

considerar e atender determinadas formalidades e critérios. A segunda comissão será 164 

responsável pela gestão do fundo contando com o apoio do GOFS, esta que deverá 165 

pensar sobre a criação de contas, fluxos, rotinas, prestação de contas e tudo aquilo que 166 

envolve questões de recursos. Neste sentido, o conselheiro Eduardo ressaltou que a 167 

experiência do CEDCA é válida, tendo a PGE realizado um parecer sobre o casamento 168 

das normas do fundo com a Lei 13019,  podendo ser realizado um modelo parecido neste 169 

conselho. O conselheiro Maurício sugeriu que seja aproveitada a formação dos membros 170 

para as especificidades das comissões. A Sociedade Civil irá debater posteriormente e 171 

deliberar as indicações para as comissões. 4.1 Acompanhamento Legislativo: A 172 

Comissão de Acompanhamento Legislativo será temporária. A composição da comissão 173 

será: Procuradoria Geral; Defensoria Pública; Ministério Público e a SEJUF. 4.2 174 



Comissão Financeira Orçamentária: A composição da comissão será: SEFA; SEJUF; 175 

Procuradoria Geral. 4.3 Comissão de Políticas Públicas: Ministério Público do Paraná; 176 

Defensoria Públicas; SEED; SEJUF. 5. Aprovação do Regimento Interno: A Sec. 177 

Juliana indica que já realizou alguns ajustes no documento em conjunto com a Angela, 178 

portanto, há duas propostas: refazer o documento e acertar os pontos por e-mail; realizar 179 

a leitura na íntegra do documento e realizar as contribuições durante a reunião. O 180 

conselheiro Eduardo sugere que haja mais tempo para leitura e análise do documento, 181 

visto que foram feitas diversas alterações do documento recebido anteriormente. A 182 

proposta do conselheiro Eduardo foi aprovada, portanto, a Sec. Juliana indicou que no e-183 

mail será disposto um prazo para retorno com as possíveis alterações. Será criado um 184 

grupo de whatsapp para comunicação entre os conselheiros sobre os assuntos 185 

pertinentes ao conselho. A presidente Angela solicitou que fosse incluída na minuta do 186 

regimento interno previsões sobre reuniões híbridas conforme avance a melhora do 187 

panorama sanitário. 6. Encerramento:  Em conclusão, a Sec. Juliana agradeceu a 188 

presença de todos e todas presentes e encerrou a reunião. A presente ata foi lavrada pelo 189 

estagiário Davi da Rosa. 190 


