CONSELHO ESTADUAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL DO PARANÁ
CONSEPIR

Reunião Extraordinária de Outubro – 08/10/2021
Ao oitavo dia do mês de outubro do ano de 2021 às 14:00 em ambiente virtual através do
link https://meet.jit.si/consepir, deu-se início à Reunião Extraordinária do Conselho
Estadual de Promoção da Igualdade Racial – CONSEPIR. Fizeram-se presentes,
conforme convocação, os seguintes conselheiros: Conselheiros Governamentais: André
de Toledo Azzolini – AT; Jefferson Silva de Souza - Richard Alexandre Mota Dinkchaysen
– Richard Alexandre Mota Dinkchaysen (SETI); Kamila Conte Kunz (SEDU); Galindo
Pedro Ramos (SEED); Levi Gomes de Lima Junior - (SEDEST); Jhonathan Braghini (SEPL); Lucimar Pasin de Godoy - (SESA); Cláudio Marques Rolin e Silva (SESP);
Ourival Santos Neto - Ellen Cunha do Nascimento (SEEC); Saul Dorval da Silva (CASA
CIVIL). Sociedade Civil: Alexandre César (Associação de Capoeira Zoeira Nagô Centro
de Preservação Cultural Afro Brasileiro); Alexsandra Aparecida de Jesus M. Cortes
(CRESS/PR); Edvaldo Viana (FAMOPAR); Luzia Messias da Silva (IIPDROG); Carine
Rossane Piassetta Xavier - (IFPR – NEABI); Robson Jaime Pereira - (LBC); Roseli dos
Santos Freitas - (ÒdáráÀjé dos Òrisás do Culto Yorubá). Convidados e demais
participantes: Jane Vasques (SEJUF), Graziella Molina (SEJUF/DEDIF), Ana Felícia
(DEDIF/SEJUF). Justificativa de Ausência: Não houve. 1. Abertura: O Presidente Saul
iniciou a reunião informando que ela está sendo transmitida ao vivo pelo canal da SEJUF
no Youtube, logo após prosseguiu e aguardou alguns minutos para o preenchimento do
quórum necessário para abertura da plenária. Enquanto esperava pelo preenchimento do
quórum, o Presidente agradeceu ao Governador Carlos Massa por viabilizar que o
CONSEPIR possua um Fundo de Promoção da Igualdade Racial, destinando pela SEJUF
e pela SEFA os recursos que até o fim do ano deverão dobrar o orçamento. Além disso, o
Presidente agradeceu ao Movimento Negro, a SUDIS e seu superintendente Mauro
Rockenbach, ao Secretário Valdemar que cede a sala e os equipamentos tecnológicos
para realização e transmissões das reuniões do Conselho e ao Luan que comanda a sala
de gestão no 4º Andar do Palácio das Araucárias. Em seguida, o Presidente Saul
registrou um dado histórico do Movimento Social Negro onde no século XX,
especificamente no ano de 1929, surge a Frente Negra Brasileira que em 1932 - na
Ditadura Vargas - foi extinta por conta da ditadura em que em uma carta diz que o negro
no país é maior que qualquer partido político ou ideologia. A Frente Negra Brasileira
produziu resultados no país através dos anos com diversos militantes importantes no
cenário nacional. Hoje, a Frente Negra questiona a participação eleitoral dos negros país,
no Paraná são 2 milhões de votos e no Brasil cerca de 53% população total e segundo o
IBGE cerca de 40% dos votos. Portanto, se a Frente Negra Brasileira não tivesse sido
extinta em 1937, a configuração política do país seria outra. Em comparação aos Estados
Unidos, o Presidente Saul informa que o Estatuto da Igualdade Racial deles foi aprovado
em 1964 e no Brasil somente em 1988 através da Constituição Brasileira no Artigo 5º que
estabelece que todos (as) são iguais perante a lei. Em 2010, veio o Estatuto da Igualdade
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Racial, este que foi um marco na história brasileira das oportunidades das minorias
sociologicamente ditas. Conseguinte, a Secretária Executiva, Jane, informou que ainda
faltam presenças para preenchimento do quórum, pois alguns participantes estão com
seus usernames padrões da sala de videoconferência, não sendo possível identificar.
Após nova verificação, o quórum foi estabelecido e o Presidente Saul deu início a
Reunião Extraordinária do Conselho Estadual da Promoção da Igualdade Racial do
Paraná. 2. Aprovação da Pauta: O Presidente Saul colocou em votação a aprovação das
pautas. Não havendo nenhuma objeção, as pautas foram aprovadas por unanimidade. O
Presidente Saul solicitou a inclusão das pautas: Ofícios encaminhados pela presidência;
Resolução das Conferências Municipais. Outra pauta solicitada foi referente ao Dr. Ivan
Camargo e o Professor Beraldo referente ao reconhecimento de seus serviços prestados
à população paranaense. As inclusões foram postas em votação. Não havendo nenhuma
manifestação contrária, as inclusões foram aprovadas. 3. Aprovação da Ata: A ata foi
aprovada por unanimidade. 4. Mês da Consciência Negra - Orçamento: A Comissão de
Orçamento se reuniu e enviou o orçamento para todos os conselheiros e conselheiras. O
relatório foi lido integralmente pelo Conselheiro Robson, segue seu formato integral
apresentado: “Comissão de Orçamento e Planejamento. Data: 06 de Outubro.
Participantes: Jhonathan Braghini - Secretária do Planejamento do Estado do Paraná
(SEPL); Robson Jaime Pereira - Liga Brasileira de Capoeira (LBC); Saul Dorval - Casa
Civil; Vagner Nogueira - Instituto do Movimento de Estudo da Cultura Afro-Brasileira
(IMECAB). COORDENADOR: Robson Jaime Pereira. Relator: Robson Jaime Pereira. 1.
PAUTA: Aprovação Planilha orçamento Festival Paranaense da Cultura Afro
Brasileira/Mês da Consciência Negra no Paraná. 2. Pauta: Aprovação do orçamento da
revista impressa e online. HISTÓRICO: (Breve relato do que se trata a pauta). Aprovação
Planilha orçamento Festival Paranaense de Cultura Afro Brasileira/Mês da Consciência
Negra do Paraná. Pauta: aprovação do orçamento da revista impressa e online. No dia 06
de Outubro de 2021 deu-se início a reunião da comissão de orçamento e planejamento às
17:00, via on-line foi se colocado a importância do evento bem como as revistas online e
impressa, todos colocaram suas considerações favoráveis a aprovação, juntamente com
a importância do evento e materiais de divulgação, os valores nas planilhas foram
apresentados e aprovados. Esta revista catálogo vai de encontro com a necessidade do
CONSEPIR divulgar e informar sobre os trabalhos realizados pelo Conselho Estadual de
Promoção da Igualdade Racial do Paraná. A divulgação de projetos sociais e das
organizações da sociedade civil sempre que forem necessárias para aumentar a
acessibilidade do conhecimento e as divulgações das ações e projetos. No contexto de
pandemia essa necessidade passou a ser ainda maior. A maioria das instituições e de
projetos têm, como um de seus propósitos, democratizar o conhecimento, o tornando
mais acessível para as pessoas, já que nem todos conseguem interpretar as informações
trazidas para a sociedade, por que tem uma linguagem muito complexa, jargões técnicos
e muito característica de especialistas da área. Dessa forma, revistas, catálogos e
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postagens em mídias sociais relacionadas a esses projetos facilitam a compreensão dos
trabalhos que executam. Além disso, revista e catálogo e as mídias sociais de um projeto
ajudam na visibilidade, tanto para os financiadores, apoiadores, parceiros e
patrocinadores, que sempre são necessários para um projeto. PROJETO E EVENTOS
NO MÊS DE NOVEMBRO. O Dia da Consciência Negra, comemorado no dia 20 de
novembro, faz referência ao dia da morte de Zumbi dos Palmares, para preservar o modo
de vida dos escravos que conseguiam fugir dos lugares onde eram mantidos contra a
sua vontade. O Dia da Consciência Negra surgiu para o reconhecimento dos negros,
suas lutas, conquistas e tudo que passaram desde o período colonial no Brasil. Além
disso, a data serve para homenagear aqueles que lutaram pelos direitos da etnia e seus
principais feitos. Nesta data também ocorrem em vários lugares do país diversos debates
sobre temas como racismo, descriminação, igualdade social, inclusão do negro na
sociedade, religião e cultura afro-brasileira. Além de ser uma homenagem e
reconhecimento de luta de Zumbi dos Palmares e seus companheiros no quilombo, o Dia
da Consciência Negra é fundamental para evidenciar as desigualdades e violências
contra a população negra ainda existentes em nossa sociedade. Para além de um
momento festivo, a data proporciona a reflexão sobre o racismo e as suas implicações na
atualidade. O 20 de Novembro também é um elemento marcante para a educação
escolar. É importante que as instituições como: conselhos municipais e estaduais de
promoção de igualdade racial, escolas e gestores, trabalhem o Dia da Consciência Negra
na educação infantil com atividades pedagógicas desenvolvidas ao longo do ano letivo.
Também será um marco para nosso estado no desenvolvimento desse projeto pois torna
os evidenciados nesse projeto protagonistas da sua história, bem como divulgar os
trabalhos e os tornam visíveis de maneira que levam o conhecimento das histórias e
vivências. Nesse sentido, a maioria optou pela aprovação sem ressalvas da Planilha e
orçamento do Festival Paranaense de Cultura Afro Brasileira/Mês da Consciência Negra
do Paraná, bem como aprovação do orçamento da revista impressa e on-line.” Ana Felícia
esclareceu que em relação a programação do Mês da Consciência Negra e orçamentos
deverão ser priorizadas ações que não dependam de licitação, pois havendo licitação não
será possível sua realização por questões de prazos legais que inviabilizariam a situação
como um todo. Portanto, para essas ações que dependem de licitação, faz-se necessário
pensar e planejar desde já para a realização em 2022. Após a leitura, a pauta foi aberta
para debate, não havendo nenhuma objeção, foi posta em votação ao pleno do conselho.
O orçamento do Mês da Consciência Negra foi aprovado por unanimidade. 5. Revista
Eletrônica: A pauta foi exposta acima pelo Conselho Robson na leitura de seu relato. O
Conselheiro Jefferson indagou o modo em como a revista está sendo formatada e se já
possui um projeto. O Presidente Saul respondeu que a revista será impressa baseada em
um croqui trazido pelos conselheiros de Londrina - que já elaboram revistas de diversas
formas e está em sua 36ª Edição - e será custeada pelo FUNDEPIR. Além disso, será
elaborada uma Comissão Editorial para o conteúdo da revista. Não havendo mais
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nenhuma discussão a proposta foi posta em votação ao pleno. A pauta foi aprovada em
unanimidade. 6. Encontro das Comunidades Quilombolas do Paraná - CURITIBA: A
proposta foi trazida pela SUDIS, o encontro será realizado no dia 24 de Novembro em
Curitiba. O Presidente Saul indicou que nos dias 25 e 26 de Novembro o Governo do
Paraná realizará o encontro do Paraná Social que contará com todos movimentos e
lideranças populares do Estado. O Encontro das Comunidades Quilombolas do Paraná foi
aprovado no mês de Setembro pelo CONSEPIR, mas a presidência retificou a pauta
porque a data seria em outubro - não sendo possível realizar por conta de licitação e etc.
Porém, o Conselho chegou a conclusão de que o evento não necessita de licitação e
poderá ser realizado no teatro do Palácio das Araucárias. Ana Felícia solicitou que seja
enviado um ofício do CONSEPIR para o CPICT para firmar uma parceria de realização do
evento. O Conselheiro Edvaldo sugeriu que seja concedido para que titulares e suplentes
possam estar presentes no evento para que todos possam se conhecer pessoalmente. Os
encaminhamentos foram postos em votação ao pleno. Não havendo nenhuma objeção, a
pauta foi aprovada por unanimidade. A Secretária Executiva Jane destacou que a Central
de Viagens informou que os cartões de alguns conselheiros irão demorar para serem
recebidos pela falta de plástico relatada pelo Banco do Brasil, portanto, destaca que
provavelmente não haja tempo hábil para arcar com a vinda de todos (as) conselheiros
(as), apenas daqueles que já receberam seus cartões corporativos. 7. Seminário sobre a
Violência da População Negra na Segurança Pública: A Presidência trouxe a pauta
novamente pelo mesmo motivo da anterior, não será possível a realização na data
prevista e será remarcada para os dias 23 e 24 de Novembro sendo desenvolvido pelo
CONSEPIR, SEJUF, SESP, MP e SUDIS. O adiamento do seminário foi posto em
votação. Não havendo objeção, a proposta foi aprovada por unanimidade. 8. Seminário
sobre o Negro no Mercado de Trabalho: A presidência colocou na data de 22 de
novembro e será realizado em formato híbrido - presencial e online. No dia 25 de
Novembro será realizado pela SEJUF através do Governo Estadual o maior movimento
de inclusão da população negra no mercado de trabalho, quando as 220 Agências do
Trabalhador do Estado do Paraná estarão voltadas para a empregabilidade da população
negra. Essa ação será inédita no país, sendo o Paraná o Estado pioneiro nesta iniciativa.
O Presidente Saul informou que o Paraná é o Estado que mais empregou negros no país
e que essas ações afirmativas não somente produzem inclusão, mas um enorme
crescimento socioeconômico. A proposta foi posta em votação pela presidência. Não
havendo objeções, foi aprovada por unanimidade. 9. Permissões de Emissão de
Ofícios: O Presidente Saul explicou que o Art. 37 coloca que o presidente pode tomar
ações autônomas dependendo das circunstâncias administrativas perante as questões do
Conselho. Porém, há alguns ofícios que deverão ser encaminhados ao pleno para
aprovação e não há a possibilidade de realizar reuniões extraordinárias a todo momento,
portanto, a presidência solicita que possa emitir e enviar ofícios, que estarão
disponibilizados pelo e-mail de cada conselheiro e conselheira. Ana Felícia solicitou que
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além de serem enviados por e-mail, sejam citados nas reuniões para conhecimento de
todos, não havendo desencontro de informações. A proposta foi posta em votação. Não
havendo objeção, a proposta foi aprovada por unanimidade. 10. Reconhecimentos
Relevantes - Dr. Ivan Camargo e Prof. Beraldo: O Presidente Saul informou que o
ofício será dirigido aos órgãos competentes da OAB/PR, OAB - Paranaguá e Secretaria
de Educação. O vice-presidente Alexandre indicou que quando o CONSEPIR emite algum
documento reconhecendo os serviços relevantes prestados, são pessoas que
contribuíram com o Estado do Paraná e que gestões anteriores não tiveram a capacidade
de reconhecê-los. Portanto, é trabalho do CONSEPIR dar o estímulo para os cidadãos
que fazem a diferença contra o racismo estrutural, racismo institucional e na promoção
dos grupos étnicos raciais do Estado do Paraná. Além disso, o vice-presidente
parabenizou o brilhante trabalho realizado na cidade de Cianorte com o Projeto de
Promoção da Igualdade Racial pela Arte, agradecendo a secretária da pasta e a
presidente do Conselho Municipal. O Conselheiro Jefferson solicitou que sejam
registrados e enviados os critérios utilizados para as indicações realizadas. Conseguinte,
a presidência colocou a proposta em votação. A proposta foi aprovada por unanimidade.
11. Resolução das Conferências Municipais do Estado: O Vice-presidente Alexandre
informou que a resolução busca padronizar a nível estadual as conferências municipais,
pois os demais conselhos já possuem essa padronização e regras dispostas pelo
Governo Federal e Estadual. Portanto, a resolução busca que as conferências não sejam
realizadas sem a deliberação do Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial,
sendo necessária a criação de uma comissão específica, elencar calendários e prazos. O
Presidente Saul acrescentou que o CONSEPIR ainda não divulgou as datas das
conferências estaduais perante a incerteza causada pela pandemia, não sendo possível
prever se será presencial, híbrida ou totalmente remota/online. Portanto, na próxima
Reunião Ordinária que será no dia 15 de outubro será lançado o Mês da Conferência
Estadual e elaborada a comissão responsável pela conferência e que participará das
conferências municipais. Nesta próxima reunião ordinária foram convidados todos os
Conselhos Municipais e todos os gestores das pastas do Estado inteiro para debater as
questões pertinentes. O Conselheiro Edvaldo salientou que não pode existir conferências
municipais sem as diretrizes e o aval do Conselho Estadual, votando favorável a proposta
da Mesa Diretiva. Em seguida, a proposta foi posta em votação pelo pleno. Sem
objeções, a proposta foi aprovada por unanimidade. 12. Composição da Banca de
Cotas: O Presidente Saul informou que o MP através do NUPIER e da Procuradora
Miriam Freitas solicitou a inclusão das questões das cotas no serviço público na área de
Promotoria de Justiça do Estado do Paraná. Porém, além da Conselheira Carine, é
necessário de mais um membro do Conselho para compor a banca de avaliação
solicitada pelo Ministério Público. Assim sendo, a presidência solicita mais um (a)
participante para compor a banca que ocorrerá nos dias 22, 23 e 24 de Outubro. O
Conselheiro Edvaldo Viana se dispôs a participar da banca de avaliação representando o
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CONSEPIR. As indicações foram postas em votação ao pleno. Não havendo objeções, as
indicações foram aprovadas por unanimidade. 13. Informes: O Presidente Saul informou
que nas últimas duas semanas foram percorridos 17 municípios, onde na última caravana
realizada na semana passada foram percorridos os municípios de Castro, Ponta Grossa,
Tibagi e Telêmaco Borba. Destes quatro municípios, o único que possui Conselho
Municipal de Promoção da Igualdade Racial é Ponta Grossa. Portanto, a Caravana
percorre os municípios buscando formar conselhos municipais e Sistema de Promoção da
Igualdade Racial no Estado do Paraná em conjunto com o CONSEPIR/FUNDEPIR. Em
Castro, o Conselho foi recebido pelos Quilombolas e pelo Município. Em Ponta Grossa, o
Conselho e as políticas públicas municipais estão extremamente avançadas, não somente
pela gestão municipal passada, como a atual, realizaram um excelente trabalho na
promoção da igualdade racial. O Movimento Negro de Ponta Grossa também teve seu
trabalho elogiado pelo presidente. Na projeção realizada pelo Conselho, até o fim do ano
deverão ser criados conselhos em mais de 40 municípios paranaenses. O Vice-presidente
Alexandre informou que os critérios de reconhecimento ou certificação de cidadãos
relevantes na luta em prol da igualdade racial caem na subjetividade, pois não poderão
ser objetivos para não se confundirem com a sua trajetória social étnico-racial e seus
feitos realizados em suas comunidades ou no decorrer de sua vida. Neste sentido, o vicepresidente indica que gostaria que todos os critérios para certificar e reconhecer os
serviços relevantes de qualquer cidadão baseado na promoção da igualdade racial sejam
avaliados com este critério. O Presidente Saul ressaltou que na plenária do dia 15 serão
apresentados os critérios supracitados referente às Personalidades Afros do Paraná, esta
que será a primeira premiação do país, a qual contemplará com recursos e premiações
concretas, não somente diplomações. 13. Encerramento: Encerrando o debate das
pautas, o Presidente Saul agradeceu a presença de todos e todas e encerrou a Reunião
Extraordinária do Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial do Paraná no dia
08 de Outubro de 2021. A presente ata foi lavrada pelo estagiário Davi da Rosa, e
revisada pela residente técnica Graziella Molina.

