SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, FAMÍLIA E TRABALHO CONSELHO ESTADUAL DE
POVOS INDÍGENAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS DO ESTADO DO PARANÁ

Ata da Reunião Extraordinária de Outubro.
No vigésimo sexto dia do mês de Outubro de 2021 às 14:00, por meio de
webconferência, conforme as normas estabelecidas em virtude à pandemia do
COVID-19, através do link conferencia.pr.gov.br/CPICT deu-se início na
Cerimônia da Posse dos (as) novos (as) conselheiros (as), Biênio 2021/2023 e
a Reunião Extraordinária do mês de Outubro. Fizeram-se presentes à reunião
do Conselho Estadual de Povos Indígenas e Comunidades Tradicionais –
CPICT, os seguintes Conselheiros (as) e Convidados (as): Conselheiros
Governamentais: Ana Felícia Bodstein de Freitas (SEJUF/DEDIF); Ourival
Santos Neto (SECC); André Luiz Sério (SEIL); Lucimar Pasin de Godoy
(SESA); Rosane Souza Freitas (SESA); Alberto Marsicano Junior (CASA
CIVIL); Dineia Alves de Freitas (SETI); Ellen Cunha (SECC); Conselheiros
Sociedade Civil: Robson Borges Arantes (Religião de Matriz Africana); Ana
Maria Dos Santos (Benzedeiras e Benzedores; Dimas Gusso (Faxinalenses do
Estado do Paraná); Alcione Ferreira da Silva (Quilombolas do estado do
Paraná); Misael Jefferson Nobre (Ilhéus do Estado do Paraná); Zuleide dos
Santos (Caiçaras do Estado do Paraná). Colaboradores: Jane Vasques
(DEDIF/SEJUF); Jaqueline Andrade (Terra de Direitos); Graziella Molina
(SEJUF/DEDIF); Izadora Nogueira (Terra de Direitos); Jaqueline Andrade
(Terra de Direitos); Carlos Alberto Cardoso (CONAB); Luiz Faraco (ICMBIO). 1.
Apreciação e Aprovação da Pauta: Inicialmente, a Secretária Executiva,
Jane, se apresentou aos participantes da reunião, ela que também é secretária
do CONSEPIR e do CERMA. Em seguida, a Sec. Jane informou que foi
enviado para todos e todas, a pauta por e-mail e whatsapp. A Conselheira Ana
Felícia solicitou a retirada da pauta ‘5. Aprovação Nota Técnica Ciganos’ por
questões técnicas, necessitando ainda de alguns apontamentos da SESA,
portanto, solicita a retirada para que seja trazida em seu formato ideal na
próxima reunião. A pauta foi aprovada por unanimidade. 2. Eleição do
Presidente: A Sec. Jane indicou que formou dois grupos no whatsapp: um dos
representantes governamentais e outro da sociedade civil. Nestes grupos, foi
solicitado que eles fizessem a indicação do Presidente do Conselho. O
conselheiro Misael informou que o conselheiro Robson foi escolhido para
representar como Presidente do CPICT. A conselheira Ana Felícia parabenizou
o conselheiro - agora presidente - Robson, tendo a certeza de que ele fará uma
excelente gestão, deixando a coordenação à disposição para auxiliar nas
atividades do Conselho para que sejam dados melhores andamentos nas
políticas públicas de povos indígenas e comunidades tradicionais no Estado do
Paraná. O Presidente Robson primeiramente agradeceu a confiança e a luta
dos companheiros da sociedade civil e governamentais, além do incentivo que
lhe foi dado para exercer essa nova função dentro do Conselho. 3. Indicação
Mesa Diretora: A Sec. Jane informou que o processo se deu da mesma forma
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que o anterior, através do grupo de whatsapp os conselheiros e conselheiras
governamentais escolheram o vice-presidente do Conselho. A conselheira Ana
Felícia informou que os membros governamentais escolheram o Conselheiro
Alberto para representá-los. O conselheiro - agora vice-presidente - Alberto
primeiramente expôs sua felicidade pela indicação e parabenizou o Presidente
pela indicação, ressaltando que o trabalho deverá ser realizado de forma
conjunta para o aprimoramento das políticas públicas no Estado do Paraná em
prol dos povos indígenas e comunidades tradicionais. A Conselheira Ana
Felícia se colocou à disposição para ser a Secretária-Geral - a indicação foi
aprovada por unanimidade. A Conselheira Ana Felícia reiterou que se dispôs a
exercer o secretariado do Conselho desde que pudesse indicar um vicesecretário para a auxiliar, convidando assim, o Conselheiro Misael a ser o vicesecretário - o conselheiro Misael aceitou o convite. 4. Calendário das
Reuniões: A Sec. Jane informou que elaborou o calendário das reuniões de
novembro e dezembro - em dezembro será trazido um novo calendário
referente ao ano de 2022 para aprovação. Referente às duas últimas reuniões
do ano de 2021, a sec. Jane sugeriu os seguintes dias e horários: 16 de
Novembro às 09:00; 06 de Dezembro às 09:00. Entre essas duas reuniões
ordinárias, caso seja necessário, há a possibilidade de realização de reuniões
extraordinárias. A Sec. Jane também informou que as reuniões já podem ser
realizadas em formato híbrido. Portanto, caso algum conselheiro ou conselheira
não possua o cartão corporativo, deverá procurar a Secretaria Executiva para a
confecção e viabilizar os recursos de locomoção às reuniões. O Conselheiro
Misael solicitou que a reunião do dia 06 de Dezembro passasse para o dia 07
de Dezembro, pois o seu município só possui ônibus para Curitiba na Segundafeira, Quarta-feira e Sexta-feira. Não houve nenhuma objeção à solicitação de
remanejamento realizada pelo Conselheiro Misael. A Conselheira Ana Felícia
relembrou que será pago os custos de viagem de apenas um representante de
cada segmento, ou seja, se o titular vier, o suplente não poderá receber as
diárias e custeio da viagem. O Presidente Robson indagou se haverá tempo
hábil e custeio para a realização das reuniões em dois dias seguidos, para
maior articulação da sociedade civil e das pautas. A Sec. Jane respondeu que
sim, haverá custeio das reuniões conforme disposto no Regimento Interno do
Conselho, mas que a disponibilidade dos conselheiros e conselheiras deverá
ser consultada. O calendário do restante de 2021 foi aprovado por
unanimidade. 4. Organização das Comissões: A Secretária Executiva, Jane,
verificou que na gestão anterior haviam 04 comissões do CPICT: Comissão
Permanente de Educação e Direitos Humanos Patrimônio e Cultural; Comissão
Permanente de Gestão e Financiamento; Comissão Permanente de Saúde e
Infraestrutura; Comissão Permanente de Território, Socioambiental,
Desenvolvimento Sustentável e Segurança. A Conselheira Ana Felícia sugeriu
que o vice-presidente Alberto faça parte da Comissão Permanente de
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Território, Socioambiental, Desenvolvimento Sustentável e Segurança
considerando as atribuições do GT da SUDIS que ele faz parte, sendo
interessante sua participação nessa temática. O Vice-presidente Alberto
aceitou a sugestão da Conselheira Ana Felícia e o Conselheiro Misael também
indicou que quer fazer parte desta Comissão. O Conselheiro André informou
que continuará na Comissão de Saúde e Infraestrutura e como suplente o
Conselheiro Rodrigo Luiz Freitag (SEIL). A Conselheira Lucimar informou que
ela e sua suplente, Rosane, continuarão na Comissão de Saúde e
Infraestrutura. O Presidente Robson informou que continuará na Comissão
Permanente de Educação e Direitos Humanos, Patrimônio e Cultural. A
Conselheira Ana Maria também informou que continuará na Comissão
Permanente de Educação e Direitos Humanos, Patrimônio Cultural. O
Conselheiro Dimas também se dispôs a participar da Comissão Permanente de
Educação e Direitos Humanos, Patrimônio Cultural. A Sec. Jane sugeriu que as
duas cadeiras da SEED façam parte da Comissão Permanente de Educação e
Direitos Humanos, Patrimônio Cultural. Além disso, a Sec. Jane sugeriu que a
Secretaria de Cultura participe da Comissão Permanente de Educação e
Direitos Humanos, Patrimônio Cultural. A Conselheira Jaqueline apresentou a
Isadora, que é a nova assessora jurídica da Terra de Direitos e informou que
gostaria de entrar na Comissão Permanente de Território, Socioambiental,
Desenvolvimento Sustentável e Segurança. O Conselheiro Ourival informou
que conversará com a Ellen para definir qual dos dois participará da Comissão.
Referente a Comissão de Gestão e Financiamento, a Conselheira Ana Felícia
sugeriu que a Mesa Diretora como um todo participe para que se possa fazer
análises de utilização do Fundo de Defesa dos Interesses Difusos e a
possibilidade de utilização do FUNDEPIR. Portanto, a Comissão de Gestão e
Financiamento será composta por: Ana Felícia; Robson; Alberto e Misael. A
Sec. Jane indagou quem da sociedade civil gostaria de participar da Comissão
de Saúde e Infraestrutura. A Conselheira Zuleide informou que participará da
Comissão de Saúde e Infraestrutura. O Conselheiro Dimas e a Conselheira
Ana Felícia informaram que participarão da Comissão Permanente de
Território, Socioambiental, Desenvolvimento Sustentável e Segurança.
Portanto, foram compostas todas as comissões, a Sec. Jane informou que
criará grupos específicos para cada uma com seus participantes. O convidado
Luiz Faraco do Instituto Chico Mendes da Conservação da Biodiversidade –
ICMBIO expôs que gostaria de participar da Comissão Permanente de
Território, Socioambiental, Desenvolvimento Sustentável e Segurança. A
Conselheira Daniele também fará parte da Comissão Permanente de Território,
Socioambiental, Desenvolvimento Sustentável e Segurança. O Presidente
Robson destacou que na prática, as comissões quando se reúnem
presencialmente constantemente não atingem quórum suficiente para serem
realizadas por conta de divergências de agenda e diversos motivos de
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logística, principalmente quando se está em mais de uma comissão. A
Conselheira Ana Felícia que as comissões permaneçam assim até o fim do ano
e em 2022 retomando as reuniões presenciais elas sejam reorganizadas para
que os conselheiros e conselheiras - principalmente sociedade civil - que não
fazem parte de nenhuma comissão possam aderir a alguma e não
sobrecarregar os outros. 5. Ofício do MPPR - Reunião Sobre o Acesso de
Água Potável nas Aldeias Indígenas: A Sec. Jane destacou que os dois
conselheiros do segmento indígena não estão presentes, mas relatou que será
uma reunião realizada amanhã (27/10) referente a distribuição de água potável
nas aldeias indígenas do Estado do Paraná. Referente a participação, a Sec.
Jane sugere que compareça o Presidente ou Vice-presidente. 6. Informes: A
Sec. Jane informou que criará grupos de whatsapp específicos de sociedade
civil, governamental e das comissões e depois sairá deles, caso seja
necessário, os conselheiros e conselheiras poderão entrar em contato com ela
pelo grupo geral. Além disso, a Sec. ressaltou que enviará os protocolos das
comissões por e-mail e que os membros devem se reunir o mais breve
possível. O Presidente Robson destacou que a sociedade civil possui muitas
demandas, portanto, deverá se organizar internamente para superá-las o mais
rápido possível e trazer outras demandas existentes ao pleno, avaliando a
necessidade de realização de uma possível reunião extraordinária. A
Conselheira Ana Felícia informou que outras comissões de outros conselhos
possuem relatos de suas reuniões, possuindo um (a) relator (a) e um (a)
coordenador (a) da comissão. Portanto, na primeira reunião de cada uma das
comissões deverão ser escolhidas essas pessoas e trazer a informação para a
próxima ordinária. O método de relatório utilizado em outros conselhos será
enviado e explicado a todos os membros para que o CPICT também organize
seus relatos da mesma maneira. 7. Encerramento: Por fim, a Secretária
Executiva, Jane, agradeceu a presença de todos e todas e encerrou a Reunião
Extraordinária do CPICT do mês de Outubro. A presente ata foi lavrada pelo
estagiário Davi da Rosa e revisada pela Residente Técnica Graziella Molina.
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