
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, FAMÍLIA E TRABALHO

DEPARTAMENTO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS E CIDADANIA

Conselho Estadual dos Direitos dos Refugiados, Migrantes e Apátridas do Paraná CERMA/PR

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CERMA/PR – 26/05/2022 

Ao vigésimo sexto dia do mês de maio de dois mil e vinte e dois, às nove horas, através
da videoconferência, devido às questões relacionadas ao COVID-19, com acesso pelo
link  https://meet.google.com/kbu-ijfk-nih, 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:  Titular: Jane Vasques (SEJUF) – Suplente;
Kelly Letchakowski (SEJUF) – Titular; Lucimar Godoy (SESA)  - Suplente; Rosane Freitas
(SESA)  –  Titular;  Danilo  Peres  Buss  (SEEC);  Titular;Cláudio  Marques  (Secretaria  de
Segurança Pública) – Titular; Lucelio Helder (SEED), Titular; Edison Luiza Machado de
Camargo Conselheiros  da  Sociedade  Civil: Titular;  Luiza  Terezinha  Ponce  (Cáritas
Brasileira  Regional  Paraná)  –  Titular;  Cleudenor  Vinhaes  (SPM)  –  Titular;  Gabriela
Carvalho Teixeira.  Suplente;  Rima Awada Zahra -  (CRP) – Suplente;  Lucas Henrique
Pereira Duarte (Mitra Arquidiocese de Curitiba Pastoral Carcerária) – Suplente; Juliana
Mara  da  Silva   -  (CRESS)  Demais  Participantes  da  reunião: Elizete  Sant’Anna  de
Oliveira, Vitor Jasper, Karol Oliveira (PUC-pr),Isabella Traub, Amelinha Cabral, Marcos
Regazzo,  Ediane  (Caritas  Londrina),  Aieda  Muhieddine.  1.  Abertura: Evlin,  em sua
qualidade de secretária executiva deste conselho,  saudou a todas e todos presentes.
Após o preenchimento do quórum, o presidente Márcia agradeceu a todas e todos.  2.
Apreciação  e  Aprovação  das  Pautas:  Márcia  realizou  a  leitura  da  pauta  para
apreciação de todas (os). Após, a pauta foi posta em votação e aprovada pelo pleno. 3.
Aprovação da Ata de Abril de 2022: A ata foi previamente encaminhada para todas (os).
Seguidamente, a ata foi aprovada pelo pleno.  4. Organização da Nova Mesa Diretiva/
Organização das Comissões: Márcia pede para que todos se apresentem, assim como
os novos conselheiros. Lucelio Helder Cherubin começa sua fala apresentando-se como
representante da secretaria do estado e da educação. Na sequência, Gabriela Teixeira
apresentou-se como conselheira  representante do CRP-PR e integrante do Nupsim –
CRP-PR; Cleuza Giustine representante da Diocese Paulo Francisco Beltrão – Pastoral
do Migrante; Marcos Regazzo, apresentou-se como conselheiro suplente pela Caritas –
PR,  na  gestão  anterior.  Gislaine,  representando  a  Caritas  de  Ponta  Grossa.  Ediane,
representante da Caritas - Londrina na gestão anterior. Karoline da PUC – PR. Lucas da
Pastoral Carcerária. Vitor Jasper estudante de antropologia, participante como observador
externo  no  CERMA.  Amelinha  Cabral,  coordenara  do  Centro  de  informação  para
migrantes – CEIM. Márcia apresenta Ivete, conselheira titular pela Pastoral do Migrante
da Arquidiocese de Curitiba. Kelly se apresenta como conselheira suplente do DEDIF e
assistente técnica no CEIM. Márcia também indica aos presentes na sala de reunião se
apresentarem. Rima Awada se apresenta como conselheira suplente representante do
CRP/PR. Juliana Mara se apresenta como conselheira suplente pelo CRESS/PR. Elizette
Sant’Anna,  apresenta-se  como  conselheira  da  gestão  anterior  no  CERMA.  Graziella
Molina, residente técnica do DEDIF e auxiliar da Secretaria executiva do CERMA. Iris
apresenta-se como estagiaria do DEDIF. Evlin apresenta-se como secretária executiva do
Conselho.  Márcia  apresenta-se  como conselheira  pela  Caritas  Regional  do  Paraná  e
presidente da gestão anterior. Jane Vasques, ex secretaria executiva do CERMA e atual
responsável pela política DRMA. Claudio Marques, representante da SESP. Danilo Buss
apresenta-se como representante da SECC e atual presidente do Conselho. Rockmillys
Basante  Palomo  agradece  as  boas  vinda  e  apresenta-se  como  conselheira  titular
representante  da Ação  Social  Irmandade  Sem Fronteiras,  na  sequência  apresenta-se
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Pablo  Jose  MarquezCenteno  conselheiro  suplente.  Rosane,  conselheira  suplente
representante  da  SESA.  Edson  Camargo  conselheiro  representante  da  SEJUF/DAS.
Apresentações  concluídas,  Márcia  agradece  a  todos  e  passa  para  a  organização  da
mesa. Pede a fala da Associação dos Estrangeiros de Maringá. Cleudenir se apresenta e
comenta  estar  feliz  em  participar  do  conselho.  Marcia  fala  sobre  a  importância  da
participação  das  associações  de  migrantes  no  conselho  bem  como  todos  os
representantes participantes e cita as instituições da sociedade civil. Jane cumprimenta a
todos e realiza as apresentações dos conselheiros governamentais. Na sequência passa
a palavra ao Danilo Buss que ressalta a importância em dar continuidade ao trabalho
realizado pelo colegiado.  Há uma salva de palmas para a Márcia a pedido de quem
estava com a palavra. Márcia agradece e fala sobre sua presidência e outras questões de
representatividade  e  atuação  do  CERMA  e  informa  qu  a  Gabriela  assume  Vice-
Presidência desse Conselho. Gabriela agradece a cumprimenta todos, da boas vindas
aos novos conselheiros e fala sobre o caminho do conselho. Participante inicia uma fala
na sala de reunião. Fala sobre a sociedade civil e as demandas. Passa a palavra para a
Drª Aieda Muhieddine. Márcia comenta sobre ter deixado a presidência e quem assumiu
foi  o  Danilo  e  que  neste  momento  esta  com  a  Gabriela.   Ela  se  apresenta  como
representante da OAB e comenta sobre a nova e futura gestão. Gabriela pede a palavra e
faz  uma proposta  de  organização  da  mesa  diretiva.  Fala  sobre  a  importância  de  ter
associações migrantes no conselho. Pede a opinião sobre esta proposta. Como retorno,
fala-se sobre esta função ser da secretaria geral mas de como seria importante propor a
pelo menos uma associação migrante que participem da mesa.  Danilo acha a proposta
apresentada interessante, na sequência passa a palavra para Rockmilys que falou sobre
os  atendimentos  e  funcionamento  da  Associação   Irmandade  sem  Fronteiras. Jane
continua a fala e comenta sobre a gestão e participações. Márcia reforça a fala da Jane.
Gabriela  pede  a  palavra  e  pede  para  que  conste  em  ata  a  fala  da  associação  de
migrantes. Falou-se que a mesa diretiva deve direcionar as demandas assim como terem
seus  trabalhos  agilizados.  Márcia  reforça  a  fala  e  comenta  sobre  terem  demais
representações. A fala agora é destinada a organização das comissões. Gabriela pede a
fala e solicita que a secretaria executiva leia o documento das comissões, sugere lerem
as atribuições de cada comissão de forma rápida igual ao regimento interno para que os
novos conselheiros possam se inteirar para que também escolham a comissão desejada.
Danilo  Buss  fala  sobre  as  nomeações  de  todas  as  comissões  conforme  regimento.
Informa que no site está disponível para quem precisar o regimento. Jane informa que
enviará por e-mail como funciona o cartão, o regimento e processos da central de viagem
assim como os formulários de solicitação. Desta forma ficou combinado que o primeiro
ponto de pauta será a definição das comissões para a próxima reunião 5. Avaliação do
Lançamento  Plano  Estadual: Gabriela  inicia  a  fala  sobre  este  ponto  de  pauta,
comentando que se sentiu desrespeitada dentro do lançamento do plano. Fala que na
reunião da mesa diretora falou-se sobre este lançamento, pois não havia informações.
Informa que um dia antes do lançamento não havia nenhuma data ou mesmo prazo de
lançamento confirmado, comentou também das responsabilizações e da desorganização,
sendo uma responsabilidade da secretaria o evento. Márcia fala sobre todo o processo da
segunda fase do plano com as propostas e comentas das dificuldades que apareciam.
Comentou também que houve o questionamento sobre o plano e que informou que seria
somente de forma digital. Questionou-se sobre o conteúdo do plano como fotos. Falou
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ainda que dias antes recebeu por e-mail sem nada diagramada, sem um material editado.
Desta forma como responsável, a então Ana Felícia, não deu nenhuma resposta e nem
estaria no lançamento do plano, sendo como responsabilidade da secretaria e não da
mesa diretiva.  Márcia continua falando que a comissão deve estar em cima verificando o
andamento de um próximo plano. Gabriela reforça a fala sobre um descaso dos atores
envolvidos na elaboração do Plano Estadual. Evlin pede desculpas pelo ocorrido com o
lançamento do Plano. Jane comenta sobre o lançamento e as preparações para a nova
data,  assim como a discussão sobre  o  cancelamento.  Danilo  fala  sobre o trabalho e
compromisso do colegiado assim como dos conselheiros. Márcia fala sobre as parcerias e
sobre a preparação de um grande evento. Gabriela comenta sobre a data e sugere prazo
para final  de junho. Jane fala sobre a preparação e sobre ter somente um mês para
realizar o evento. Aieda (OAB) pede a fala, acrescenta que existe um protocolo aplicado
na OAB sobre um projeto de apresentação encaminhado, também comenta sobre o ofício
encaminhado ao CERMA e este projeto encaminhamento no dia 25 de junho,  dia  do
migrante,  informa  ainda  que  este  projeto  será  realizado  na  Praça  Santos  Andrade.
Gabriela pergunta que se até a sexta feira haveria uma lista de lugares possíveis para
lançamento do Plano, assim como uma data. Danilo confirma a data e fala sobre a terça
feira realizar uma reunião de urgência para pensar nos convidados e demais detalhes do
evento. Márcia fala sobre a conferência e que a discussão sobre essa pauta ficará para
próxima reunião, assim como a conversa sobre ajustes no regimento interno, sugerindo a
criação de um GT para tal. Inicialmente a proposta de discussão de alteração da lei é para
que o conselho se torna como o de assistência social, que a população migrante assuma
cadeiras no conselho. Gabriela fala sobre o CNPJ e questões burocráticas e reforça a
sugestão sobre a criação de um GT para a discussão do regimento. Danilo informa da
complexidade desse ponto, fala das comissões e sobre o GT. Marcia sugeriu que seja
encaminhado por  e-mail  o  documento  sobre  a organização das comissões,  para  que
os/as  novos/as  conselheiros/as  tenham tempo de  analisar  e  escolher  uma comissão.
Danilo  reforçou  para  que  na  próxima  reunião  os  representantes  governamentais  e
sociedade  civil,  já  venham  com  as  definições  prontas.  6.  Convite  de  Instituições
Migrantes:  Gabriela fala sobre fazer um convite às entidades que não participaram da
eleição por um aspecto do regimento da eleição. Danilo continua a fala (trecho inaudível).
Alguém presencialmente  faz  uma fala  (trecho  inaudível).  Pede  para  que  a  secretaria
executiva faça os convites para as instituições de migrantes que não foram habilitadas e
também  ampliar.  Danilo  continua  a  fala  (trecho  inaudível)  7.  Informes: Alguém
presencialmente  faz uma fala  (trecho inaudível).  Fala  sobre a  37ª  do  migrante  e fala
também  sobre  a  educação.  Lema:  escute  com  sabedoria.  Será  enviado  o  material
referente a isso e Evlin pede que também por email para a secretaria executiva. Danilo
informa que Jane foi verificar os dois ofícios para os informes. Márcia comenta sobre os
dois ofícios enviados ao SESC e para o Conselho tutelar com prazo de 15 dias para
reposta.  Os ofícios  de fato  dos informa são as respostas.  Evlin  pede desculpas pois
confundiu e explica ser sua terceira reunião. Uma é referente aos ucranianos sendo de
numero de ofício 03/22 e referente à PF de numero 08/22.  Marcos Regazzo deixa o
convite para ações conjuntas com a economia solidária. Danilo pede para seja enviado
por  email  a  resposta  da  policia  federal  e  sobre  os  números  de  agendados  e
disponibilidade de agenda da mesma. Márcia continua a fala (trecho inaudível). Alguém
presencialmente  faz  uma  fala  (trecho  inaudível).  Danilo  continua  e  fala  do
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encaminhamento de ofícios. Dani ressalta a importância da participação das entidades.
Márcia espera que os migrantes também participem do espaço. Encaminhar um email as
universidades para que participem das reuniões, as defensorias públicas da união e do
estado. 

ENCAMINHAMENTOS 

 Envio por e-mail como funciona o cartão de viagens, o regimento e processos da
central de viagens assim como os formulários de solicitação.

 Pede para  que  a  secretaria  executiva  faça  os  convites  para  as  instituições  de
migrantes que não foram habilitadas e também ampliar.

 Que seja enviado por email a resposta da policia federal e sobre os números de
agendados e disponibilidade de agenda da mesma. 

 Encaminhar  um  email  as  universidades  para  que  participem  das  reuniões,  as
defensorias públicas da união e do estado.


