CONSELHO ESTADUAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL DO PARANÁ
CONSEPIR

Reunião Extraordinária – 25/10/2021
Ao vigésimo quinto dia do mês de Outubro do ano de 2021, às 14h30, 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: Maiara de Almeida Abreu (SEJUF/AT); André de Toledo Azzolini
(SEJUF/AT); Jefferson Silva de Souza (SEJUF/DAS); Ademar Florentino (SEAB); Richard
Alexandre Mota Dinkchaysen (SETI); Luiz Fernando Laguna (SEED) – ÁREA DO
ESPORTE); Levi Gomes de Lima Junior (SEDEST); Jhonathan Braghini (SEPL); Lucimar
Pasin de Godoy - Rosane Souza Freitas (SESA); Victor Bruno da Silva Menezes (SESP);
Ourival Santos Neto - Ellen Cunha do Nascimento (SEEC); Saul Dorval da Silva (CASA
CIVIL). Sociedade Civil: Maurício de Castro Cristo (ASCOCIC); Alexandre César
(Associação de Capoeira Zoeira Nagô Centro de Preservação Cultural Afro-Brasileiro);
Dourival Braz Simões (CEBRAS); Marcos Aparecido Soares (FAMOPAR); Vagner
Nogueira (IMECAB); Maura Aparecida de Paula Santos (IFPR – NEABI); Robson Jaime
Pereira (LBC); Roseli dos Santos Freitas (ÒdáráÀjé dos Òrisás do Culto Yorubá).
Convidados e demais participantes: Ana Felícia (DEDIF/SEJUF), Marli Teixeira
(Conselho de Promoção de Igualdade Racial – Curitiba), Rafael Osvaldo Machado Moura
(MP-PR). 1. Abertura: Inicialmente, o Presidente Saul saudou a todos e todas presentes,
havendo quórum suficiente foi realizada a abertura à Reunião Extraordinária do Conselho
Estadual de Promoção da Igualdade Racial do Paraná no mês de Outubro. 2. Aprovação
da pauta: O Presidente Saul colocou em votação a aprovação das pautas. As pautas
foram aprovadas por unanimidade. Foi solicitada uma inclusão de pauta referente a
criação de um canal no Youtube, além de perfis no Facebook e Instagram para o
CONSEPIR. Foi posta em votação a inclusão de pauta. A inclusão foi aprovada por
unanimidade. 3. Aprovação das Atas: A Secretária executiva, Jane, informou que as atas
- tanto a ordinária quanto a extraordinária – serão encaminhadas para a próxima reunião
para aprovação. Portanto, foi posto em votação o adiamento da aprovação das atas para
a próxima reunião. O adiamento da aprovação das atas foi aprovado por unanimidade. 4.
Relatos das Comissões: O Presidente Saul indagou aos presentes se houve reuniões e
relatos a serem realizados, solicitando que seus respectivos presidentes se
manifestassem. 4.1 Comissão de Religiosidade: A Conselheira Iyá Roseli relatou que
estavam presentes os Conselheiros: Dourival, Richard e Robson. A conversa teve como
tema questões urgentes, além dos projetos que estão sendo realizados, alguns sobre
sustentabilidade e as religiosidades de matriz africana, pois devido essas religiões lidarem
com a natureza faz-se necessário esse maior cuidado com ela. Portanto, a Conselheira
Iyá Roseli optou focar na parte de auxílio e fortalecimento das ialorixás negras,
principalmente em seus protagonismos à frente dos projetos de todas as casas e
relatando as dificuldades sociais que cada uma delas veem nas regiões em que se
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encontram seus templos. Visto isso, ficou decidido na reunião da comissão que todos se
juntassem para a elaboração de um projeto em comum, tanto para poder agrupar os
projetos já trabalhados - como o do Conselheiro Dourival - e os demais objetivos
apresentados. O Presidente sugeriu que o Fórum Nacional de Debate do
Afrodescendente e de Matriz Africana que será realizado no dia 06 seja remetido para a
Comissão de Religiosidade. 4.1 Comissão da Criação dos Conselhos Municipais: O
Vice-presidente Alexandre informou que a comissão se reuniu na última quinta-feira (21),
referente a cartilha, relatou que há muitas correções a serem feitas, pois, além de
nomenclaturas desatualizadas, o resto está fora de contexto. Sendo assim, a comissão
resolveu ampliar a correção da Cartilha, a formatação será conduzida pela Conselheira
Carine e será colocada junto ao pleno na reunião de novembro para aprovação. 5. Plano
de Igualdade Racial: O Presidente inicialmente ressaltou que esse plano é o segundo
plano e que se iniciou na gestão passada do Conselho (2018-2020). Portanto, estes
gestores e entidades também estarão dispostos como colaboradores na construção do
plano. O Presidente Saul agradeceu a Ordem dos Advogados do Brasil, a Defensoria
Pública do Estado do Paraná e o Ministério Público do Estado do Paraná pela
colaboração na elaboração do Plano de Igualdade Racial. A Coordenadora Ana Felícia
indicou que foram enviadas solicitações para cada uma das Secretarias para que
encaminhassem suas metas e indicadores em relação às ações que foram elaboradas e
aprovadas pelo CONSEPIR no início de 2020. O plano foi sistematizado da seguinte
forma: composição do conselho; equipe de colaboração - de todas as secretarias;
sumário; carta do secretário indicando quais são os objetivos do plano; carta do
presidente do CONSEPIR; introdução geral de dados nacionais e estaduais sobre a
população negra; princípios e supostos legais; objetivos; metodologia de elaboração;
monitoramento e avaliação; eixos; considerações finais e referências. A Coordenadora
Ana Felícia explicou basicamente a estrutura aplicada no Plano Estadual - que foi enviado
para a leitura integral de todas as conselheiras e conselheiros. Os objetivos foram
totalmente lidos pela coordenadora, estes que são: “Os Objetivos Gerais são: I. Construir,
implementar e dar continuidade às políticas públicas voltadas à promoção da igualdade
racial no Estado do Paraná; II. Contribuir para a garantia dos direitos fundamentais das
populações negras do Estado do Paraná. Os Objetivos Específicos são: I. Promover a
efetivação dos direitos humanos (individuais, coletivos e sociais) das populações negras;
II. Enfrentar o racismo, a xenofobia, a intolerância religiosa e outras formas de
manifestação do preconceito, discriminação e violência motivadas por questões étnicoraciais; III. Proporcionar o monitoramento e a avaliação das políticas públicas de
promoção da igualdade racial pela sociedade civil organizada.” Posteriormente, a
coordenadora indicou quais são os eixos presentes no Plano Estadual, estes que são: Justiça, Família
e Trabalho; Segurança; Saúde; Desenvolvimento Sustentável e Turismo; Comunicação Social e
Cultura; Educação e Esporte; Agricultura e Abastecimento; Administração e Previdência. Em
sequência, haverão as considerações finais do Plano, contando com todas as entidades que
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colaboraram e apontamentos futuros que o CONSEPIR buscará alcançar. A Coordenadora Ana
Felícia ressaltou que o Plano Estadual está em fase de finalização, faltando apenas alguns
apontamentos e a carta do presidente, tão logo seja possível, será enviado para diagramação, arte e
impressão para que no dia 09 de Novembro seja lançado o Plano Estadual de Igualdade Racial
(2022-2024). Após a apresentação do plano, o Presidente Saul agradeceu a Dra. Ana Felícia pelo
trabalho realizado desde as gestões anteriores, além disso, agradeceu a Dra. Ana Raggio pelo
trabalho realizado na gestão passada. O Presidente Saul destacou a importância do Plano Estadual
de Igualdade Racial para o condicionamento de condutas em promoção da igualdade racial, não
somente o governo, mas a sociedade civil como um todo. As Secretarias de Governo seguirão as
metas dispostas no plano, bem como, a sociedade civil poderá acionar o Governo do Estado para o
cumprimento deste plano. O Plano Estadual é um braço do CONSEPIR, do Governo do Estado do
Paraná e da Sociedade Civil Organizada. Além disso, o plano estará inserido dentro de um plano
econômico das leis orçamentárias do Governo Estadual. O Estado do Paraná é o primeiro estado
brasileiro a produzir um Plano Estadual De Igualdade Racial. O Vice-presidente Alexandre
destacou que a Comissão de Avaliação e Monitoramento deverá ser criada contendo
membros tanto da sociedade civil, quanto das secretarias responsáveis. A Conselheira
Lucimar destacou via chat: “Apesar de já ter sido aprovado, solicitamos que o Plano seja
enviado aos conselheiros para termos o conhecimento final do Plano antes que seja
enviado para a publicação.”. A Conselheira Iyá Roseli sugeriu via chat: “Poderíamos fazer
um esquema de constante contato com os representantes de cada Secretaria que faz
parte do CONSEPIR para saber como anda a implantação”. O Presidente Saul reforçou
que o CONSEPIR é deliberativo, consultivo e fiscalizador, portanto, com certeza manterá
contato para monitorar a aplicação das ações pelas secretarias e órgãos responsáveis. 6.
Conferência Estadual - Organização da Comissão: A Sec. Jane indicou que a
comissão deverá ser paritária - 04 membros da sociedade civil e 04 membros do governo.
Porém, o Presidente Saul indicou que deverão conter também 04 membros dos
Conselhos Municipais, pois estes que realizam as Conferências Municipais e através
deles que o CONSEPIR realizará a Conferência Estadual. Os conselheiros
Marcos/Edvaldo se dispuseram a participar da Comissão. O Conselheiro Robson também
se colocou à disposição para compor a Comissão. A conselheira Iyá Roseli se dispôs a
participar da Comissão. O Vice-presidente, Alexandre Cesar, também participará da
Comissão. Portanto, os (as) representantes da sociedade civil na Comissão serão: Iyá
Roseli; Edvaldo; Alexandre e Robson. O Presidente Saul solicitou que os (as)
representantes governamentais que desejam participar da Comissão se manifestem na
reunião ou no grupo do whatsapp. Referente aos representantes dos Conselhos
Municipais, o Presidente Saul convidou o Conselho Municipal de Igualdade Racial de
Curitiba a participar desta comissão, juntamente à sua representante, Marli Teixeira. Marli,
acatou ao pedido do presidente e informou que consultará os (as) conselheiros (as) para
verificar a disponibilidade de cada um. Portanto, após o levantamento das manifestações,
a Comissão ficou previamente definida da seguinte forma: Marcos/Edvaldo; Robson; Iyá
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Roseli; Alexandre; Marli Teixeira; Dr. Maurício; Saulo; Ali Fayad. O Presidente Saul
colocou em votação a composição da Comissão apresentada acima. A composição da
Comissão da Conferência Estadual foi aprovada por unanimidade. O Conselheiro Ourival
se colocou à disposição para participar da Comissão. 7. Fórum Nacional de Debate do
Afrodescendente e de Matriz Africana: O Evento acontecerá no MuMA - Museu
Municipal de Arte - localizado ao lado do Terminal do Portão, onde às 18 horas, a
companheira e conselheira Iyá Roseli estará palestrando no Museu. Visto isso, o
Presidente Saul pediu licença às demais religiões e solicitou que o CONSEPIR apoie o
evento. O apoio do CONSEPIR ao evento foi posto em votação. A proposta foi aprovada
por unanimidade. O Presidente Saul ressaltou a importância da elaboração do
cronograma de atividades do CONSEPIR estar pronto até a última reunião do Conselho
neste ano em dezembro, pois por 2022 se tratar de ano de eleição e haver diversos
trâmites, esses processos deverão ser adiantados para a aprovação do pleno. Além disso,
o Presidente ressaltou que após conversas com a mesa diretora, a meta é de lançar no
mínimo 10 licitações para o ano que vem. 8. Criação do Canal do Youtube, Instagram e
Facebook do CONSEPIR: A questão foi reencaminhada para a Comissão de
Comunicação. O Conselheiro Jefferson indagou quem serão os responsáveis pela
administração das contas, o Presidente Saul respondeu que serão os membros
participantes da Comissão de Comunicação e do Departamento de Comunicação da
SEJUF. O Presidente Saul colocou em votação a criação das redes sociais do Conselho.
9. Informes: O Presidente Saul informou que referente ao dia 09 de Novembro, a
Secretária Executiva Jane emitirá um ofício convidando todos os Conselhos Municipais do
Estado do Paraná para participarem do evento. Será convidado um (a) representante de
cada Conselho Municipal por meio de um ofício que será enviado por whatsapp e e-mail
para todos os conselheiros e conselheiras, para que estes, encaminhem para todos os
Conselhos Municipais convidando suas respectivas participações neste evento tão
importante, que contará com o lançamento do Plano da Igualdade Racial, Piá Bom de
Capoeira, Dia da Empregabilidade Negra no Paraná (25 de Novembro) e os aspectos
decididos dentro do CONSEPIR para que se possa ser realizado um evento positivo no
mês da Consciência Negra. O Presidente destacou que a locomoção dos conselheiros
municipais será custeada pelo CONSEPIR/SEJUF e que a data do evento poderá mudar
de acordo com a agenda do Governador Carlos Massa e do Secretário Ney Leprevost.
Além disso, o evento terá a cobertura de toda a imprensa estadual e nacional. Por fim, o
Presidente Saul agradeceu: ao técnico Roger que realiza a transmissão das reuniões do
Conselho no Youtube; ao Governador Carlos Massa Ratinho Jr; ao Deputado Federal Ney
Leprevost; ao Superintendente Mauro Rockenbach; a Chefe do DEDIF Angela Mendonça;
e principalmente a todos os conselheiros e a todas as conselheiras pela presença e
trabalho realizado no CONSEPIR. O Presidente também relatou que a Mesa Diretiva
convocará reuniões descentralizadas. O Vice-presidente Alexandre informou que o
Secretário Laguna pediu desculpas a todos os conselheiros e conselheiras, pois agora
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não poderá mais participar pela Secretaria de Esporte e Lazer, sendo removido para o
Gabinete do Governador, solicitando para substituí-lo, ficando a disposição do
CONSEPIR. Por fim, 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. Esta ata foi redigida pelo estagiário de letras Davi Rosa e revisada pela
residente técnica Graziella Molina.

