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Ao vigésimo quarto dia do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas,
através da videoconferência, devido às questões relacionadas ao COVID-19, com acesso
pelo link  https://conferencia.pr.gov.br/CERMA, e conforme Resolução 075/2020.  Sendo
assim,  deu-se  início  a  Reunião  Ordinária   do  Conselho  Estadual  dos  Direitos  dos
Migrantes, Refugiados e Apátridas – CERMA fizeram-se presentes, conforme convocação
os seguintes Conselheiros     Governamentais:   Ana Felícia Bodstein (SEJUF) - Titular; ; –
Alberto  Marsicano  -Titular  (Casa  Civil);  Danilo  Peres  Buss  (SECC)  –  Titular;Hekder
Cherubim  Suplente  (SEED);  Edson  Camargo  (SEJUF/DAS)  –  Titular;  Lucimar  Godoy
Titular(SESA);  Rosane  Freitas  Supelnte  (SESA).  Conselheiros  da  Sociedade  Civil:
Andressa  Gongora  Barboza  (ARAS)  –  Titular,  Marcia  Terezinha  Ponce  (CÁRITAS
Regional  PR)  –  Titular;  Renato  (CAEBE)  Ediane  de  Paula-Titular;  Marcos  Vinicius
Regazzo Suplente(Caritas Regional PR) Marcos Calixto Stier (CAEBE) – Titular; Renato
de Souza Paulo (CAEBE) – Suplente; Alisson Vinicius Silva Ferreira (CRP) – Suplente;
Juliana Mara da Silva (CRESS) – Titular; Elizete Sant’Anna (Pastoral Migrante) – Titular.
Demais  Participantes  da  reunião:  Silvia  Peloi  (Polciia  Federal);  Jaqueline  Tubini;
Dircinha  Borkovski;  Andriana  Matias  (Pastoral  Colombo);  Claudia  Anjos  –  OIM;  Karl
Fronzin; Gabriela Gonçalves Nogarolli – MPPR; Gabriela Teixeira – CRP, Graziella Molina
(SEJUF/DEDIF);  Isabella  Traub;  Izabel  Araujo  Neckel  –  PUPC/PR;  Janaina  Cristiano
(FAS);  Jane  Vasques  –  Secretária  Executiva;  Mirian  Nepomuceno;  Rodolfo  Sanches;
Amelia  Cabral  (CEIM);  Luana  Lubke  –  SEJUF/DAS;  Roselene  Sonda  –  MPPR.  1.
Abertura: Jane, em sua qualidade de secretária  executiva  deste  conselho,  saudou a
todas e todos presentes, informando que, deve-se aguardar mais alguns minutos para
preenchimento do quórum necessário para o início da reunião. Após o preenchimento do
quórum, a presidente Márcia agradeceu a todas e todos presentes, destacando a infeliz
ausência  de  diversos  representantes  -  principalmente  por  parte  governamental.  2.
Apreciação e Aprovação das Pautas: A presidente Márcia realizou a leitura da pauta
para apreciação de todas (os) e solicitou que os relatos das comissões sejam incluídos,
pois  mesmo que não haja relato,  faz-se necessário  que conste  em ata.  Em seguida,
Gabriela solicitou que o ponto ‘7. Plano Estadual’ seja retirado de pauta, pois ainda não
será possível apresentar nessa reunião, somente na próxima reunião. Além disso, o ponto
‘8. GT’s’ também foi retirado de pauta. Após as alterações, a pauta foi posta em votação e
aprovada pelo pleno. 3. Aprovação da Ata de Dezembro de 2021: A ata foi previamente
encaminhada  para  todas  (os).  A  conselheira  Rosane  (SESA)  solicitou  uma
complementação, esta que já foi feita e encaminhada para todas (os) conselheiras (os)
pela  manhã.  A  ata  foi  aprovada  pelo  pleno.  4.  Apresentação  da  Nova  Secretaria
Executiva: Jane informou que, infelizmente, a nova secretária executiva, Evlin, teve um
problema de última hora em que um familiar seu passou mal e teve que se ausentar. Em
seguida,  a  conselheira  Ana  Felícia  destacou  que  recentemente  o  DEDIF  teve  sua
reestruturação e isso causou a perda de algumas servidoras do departamento, com isso,
fez-se  necessária  uma  reformulação  de  todas  as  políticas  e  secretarias  executivas
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vinculadas ao departamento -  inclusive sua própria participação no CERMA. Portanto,
Ana  Felícia  agradeceu  pelos  últimos  anos  à  frente  do  CERMA,  que  agora,  será
coordenado por Jane e terá como sua secretaria executiva a Evlin. 5. Eleição CERMA / 6.
Prorrogação de Mandato da Gestão 2020/2022: A conselheira Ana Felícia relembrou
que no fim de 2021 foi reaberto o Edital para novas inscrições devido a baixa procura na
primeira  chamada  pelas  instituições.  Porém,  mesmo  após  essa  nova  rodada  de
inscrições,  a  meta  de  entidades  inscritas  não  foi  atingida.  Sendo assim,  a  Comissão
Eleitoral  debateu  sobre  soluções  e  estratégias  para  essa  problemática,  chegando  à
conclusão de que seria interessante a prorrogação deste edital  para mais 60 dias de
inscrições e 30 para tramitação dos processos eleitorais. A Dra. Endira do MPF indicou a
necessidade que o MP-PR - enquanto fiscalizador do processo eleitoral - se manifeste
quanto à essa prorrogação - para isso foi encaminhado um ofício via CERMA ao MP-PR.
Ainda não houve uma resposta formal, mas via telefone, o Dr. Rafael demonstrou que não
haveria  qualquer  objeção referente  à  prorrogação,  tendo em vista  as  necessidades e
peculiaridades  deste  conselho.  Portanto,  para  que  haja  a  reabertura  deste  Edital  de
Eleição é necessária a prorrogação do mandato da gestão atual (2020 - 2022) para que o
CERMA não congele suas atividades.  A conselheira Lena explicitou que para além do
posicionamento do Dr. Rafael, o CERMA deveria criar um plano de mobilização para que
mais  entidades se  inscrevam para  as  eleições.  A presidente  Márcia  indagou quantas
entidades se inscreveram e enfatizou que as organizações da sociedade civil  tem se
empenhado para fazer uma mobilização, mas não é um processo fácil e que esbarra no
próprio regimento interno. Jane informou que houveram 06 inscrições na primeira fase e
na  prorrogação  mais  02  inscrições.  Gabriela  relembrou  que  a  conselheira  Elizete
conversou com 03 entidades que esbarraram na questão do CNPJ mínimo de 02 anos e
que esse está sendo o maior empecilho para a participação dos coletivos de migrantes.
Além disso, Gabriela indicou que surgiu a proposta de alteração do regimento interno
durante  os  dois  meses  de  prorrogação  da  gestão  2020-2022  para  que  viabilize  a
participação de migrantes. A presidente Márcia respondeu que conforme já explicado pela
SEJUF: o prazo para alteração do regimento interno poderá levar um tempo maior que o
do Edital das eleições, pois necessita tramitar em diversas áreas, sendo inviável neste
momento -  podendo iniciar o debate de alteração, mas somente na próxima gestão será
efetivamente aprovado. Ana Felícia sugeriu que seja criada uma Comissão Temporária
para análise e elaboração das alterações do Regimento Interno. Portanto, foi posta em
votação  a  aprovação  da  prorrogação  do  mandato  atual  em  90  dias  -  60  dias  para
reabertura de Edital e 30 dias para o processo eleitoral. A prorrogação foi aprovada. As
inscrições já realizadas serão mantidas, o Edital será reaberto para novas inscrições. O
novo cronograma com as datas exatas será elaborado e aprovado pela comissão eleitoral
e  posteriormente  trazido  para  o  pleno.  7.  Relato  das  Comissões: A  maioria  das
comissões não se reuniram por problemas de articulação. A presidente Márcia solicitou
que todos (as) tentem se mobilizar ao máximo para conseguir reunir-se nas comissões
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para  encaminhar  as  importantes  questões  que  são  tratadas.  Jane  sugeriu  que  as
comissões se reúnam presencialmente - como já é feito em outros conselhos - para maior
 efetividade  dos  encaminhamentos  e  maior  participação  dos  (as)  conselheiros  (as),
colocando-se à disposição para reservar as salas e agendar a reunião. Destacando que,
quem possui  cartão corporativo deverá verificar o vencimento e os dados para que a
secretária executiva tome as devidas providências para viabilizar a viagem e estadia. A
presidente Márcia sugeriu que as reuniões do CERMA também sejam presencialmente na
medida do possível, principalmente com os representantes que residem em Curitiba. Jane
informou que caso os (as) conselheiros (as) que residem no interior do Estado desejem
participar  da  reunião  presencialmente,  juntamente  com  a  solicitação  de  pauta,  será
enviado  o  formulário  de  solicitação  de  viagem  que  será  preenchido  com  auxílio  da
secretaria executiva. A  conselheira Elizete sugeriu que as reuniões das comissões sejam
realizadas de manhã e as reuniões ordinárias à tarde para facilitar o acesso àqueles que
se deslocam do interior.  Jane solicitou que as informações para renovação do cartão
sejam enviadas ainda hoje (24) para que se tenha tempo hábil para realizar o processo.
7.1  Comissão  de  Monitoramento  de  Políticas  Públicas: Gabriela  relatou  que  a
comissão realizou suas articulações voltadas para o Plano Estadual e que no início do
ano  foram  03  reuniões  com   a  Secretaria,  neste  momento  sendo  apenas  apoio  da
produção por já terem finalizado sua parte enquanto CERMA. 9. Informes; A conselheira
Andressa informou que a embaixada do Haiti irá para a cidade de Maringá para fazer a
renovação dos passaportes e outros serviços, esta que foi uma articulação da Prefeitura
de Maringá através da Secretaria de Juventude e Cidadania e será realizada nos dias 24,
25  e  26  de  Março.  O  link  de  cadastro  de  atendimento  será  enviado  para  a  Jane
posteriormente para divulgação. Serão realizadas renovações de passaporte, renovação
de identidade haitiana e casamentos. Além disso, Andressa informou que amanhã (25) às
14  horas  será  realizada  a  posse  dos  conselheiros  e  conselheiras  do  Conselho  dos
Direitos dos Refugiados Migrantes e Apátridas de Maringá. A presidente Márcia informou
sobre o ocorrido no dia 05 de fevereiro na manifestação no Largo da Ordem em Curitiba,
onde o vereador Renato Freitas foi acusado de invadir a Igreja do Rosário dos Pretos e
agora há uma movimentação dos vereadores de Curitiba solicitando a cassação de seu
mandato. Diante disso, o Prof. Marcio (UFPR) solicitou se o CERMA poderia aderir ao
Manifesto de Defesa do vereador se posicionando contra a cassação do mandato de
Renato Freitas. Ana Felícia enquanto SEJUF votou contrária a essa manifestação em
favor do vereador. Danilo sugeriu que as pessoas do colegiado que integram o conselho e
quiseram se  manifestar  em favor  da  proposta  realizada  por  meio  do  CERMA  sejam
registradas, tanto as que forem favoráveis quanto as que forem contra, e que esse tipo de
resposta seja assinado apenas por aqueles que forem favoráveis e não representando o
conselho como um todo. Por fim, Danilo se absteve em relação ao tema apresentado por
ainda não possuir uma opinião formada sobre. A presidente Marcia destacou entender os
pontos apresentados por Danilo, mas ponderou que o CERMA é um espaço democrático
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e qualquer  assunto que seja aprovado pela maioria  do colegiado representa a fala  e
posicionamento do conselho. A conselheira Elizete indicou que por ser uma situação de
violência contra um refugiado/migrante -  Moïse Kabagambe, congolês -  é  favorável  a
assinatura deste manifesto. Danilo manifestou que concorda com o encaminhamento do
Manifesto  para  plenária,  justificando  sua  proposta  com base  em deliberações  que  já
aconteceram  na  SECC,  onde  alguns  conselheiros  em  determinadas  deliberações
externas solicitaram que se destaque a contrariedade ou não vinculação de seu nome,
não vendo problema nenhum na manifestação democrática do conselho. A presidente
Márcia abriu a votação do apoio ao Manifesto contra a cassação do mandato do vereador
Renato Freitas. Houveram 05 votos favoráveis,  02 abstenções e 02 contrários. Sendo
assim,  foi  aprovada pela  maioria  a  manifestação de adesão contrária  à  cassação do
mandato do vereador. Ana Felícia solicitou que na manifestação conte que foi aprovada
por  maioria,  destacando  a  não-unanimidade.  A  presidente  Márcia  registrou  que  a
aprovação  foi  por  conta  dos  (as)  representantes  da  Sociedade  Civil,  resultado  da
ausência do Estado e que esta envolve relações políticas. Danilo destacou que não é por
falta  de  participação  ou  ausência  do  Poder  Público,  mas  por  serem  apenas
representantes  de  uma  pasta  e  que  não  possuem  autonomia  e  prerrogativa  para
expressar o pensamento do órgão representativo. A presidente Márcia destacou que o
conselho  deve  se  manifestar  sobre  as  mortes  de  migrantes  e  refugiados  que  vêm
ocorrendo  no  Brasil,  tendo  uma  fala  mais  forte  e  abrangente  sobre  os  casos.  A
conselheira Elizete indicou também o caso do venezuelano em São Paulo em que foi
assassinado por conta de uma dívida de aluguel, além dos demais casos de violência,
que saem todos os dias na mídia. A conselheira Ana Felícia informou sobre as datas dos
atendimentos do Consulado Itinerante em Curitiba, que serão nos dias 21, 22 e 23 de
Março. Ademais, informou que a Amelinha é a nova coordenadora do Centro Estadual de
Informação aos Migrantes e que será inaugurado o programa Migrar, Arte de Acolher em
um espaço gastronômico na Vila Urbana, onde será cedido um  container  para famílias
migrantes que permanecerão lá por até 30 dias. A Vila Urbana irá prover gás, luz e toda a
estrutura, bem como insumos para que os migrantes possam produzir suas gastronomias.
Este é um projeto da Vila Urbana com apoio do CEIM, que participa no encaminhamento
de migrantes que sejam cozinheiros ou já tenham sido donos de restaurantes. Além disso,
haverá uma feira de venda de artesanato e outros itens, divulgação da cultura musical e
de danças - sendo a primeira participante uma família cubana. A abertura ocorrerá no dia
04 de Março às 14 horas. Adriana destacou que o atendimento dos migrantes na Polícia
Federal continua com muita demanda e poucos atendimentos e que está surgindo uma
demanda imensa com as colegas da Assistência Social, sendo uma pauta que não chega
nelas. Visto essa desinformação, Adriana sugeriu que seja elaborado um fluxograma ou
capacitação voltado para as assistentes sociais, além de maior divulgação e estruturação
para o CEIM. Ana Felícia relembrou que a parceria entre a Superintendência da PF e o
CEIM já está em processos burocráticos administrativos para que se possa criar o posto
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de atendimento no prédio da Polícia Federal. Jane sugeriu que o atendimento da Polícia
Federal seja uma pauta permanente nas reuniões do CERMA.  10. Encerramento: Por
fim, a presidente Márcia solicitou a colaboração de todas (os) na divulgação do Edital de
Eleição, agradeceu a presença e todas (os) e encerrou a Reunião Ordinária do Conselho
Estadual dos Direitos dos Refugiados, Migrantes e Apátridas do Paraná (CERMA - PR). A
presente ata foi lavrada pelo estagiário Davi da Rosa e revisada pela secretaria executiva
Jane Vasques. 
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