
 

 

CONSELHO ESTADUAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL DO PARANÁ 

CONSEPIR 

 Reunião Extraordinária de Junho - 03/06/2022 

 

Ao três dias do mês de Junho do ano de 2022 às 09:00 em ambiente virtual através do 

link https://meet.jit.si/consepir, deu-se início à Reunião Ordinária do Conselho Estadual de 

Promoção da Igualdade Racial – CONSEPIR. Fizeram-se presentes, conforme 

convocação, os seguintes conselheiros: Conselheiros Governamentais: Isaac Ramos 

Ferreira(SEJUF);Ademar Fiorentino (Secretaria da Agricultura);Gustavo José Picanço 

Bayer (SESP); Galindo Pedro Ramos (SEED);Ourival Santos Neto(SEEC); Lucimar Pasini 

de Godoy (SESA) - Sociedade Civil: Alexandre César (Associação de Capoeira Zoeira 

Nagô Centro de Preservação Cultural Afro Brasileiro);Vagner Nogueira (Instituto do 

Movimento da Cultura Afro Brasileira); Silmara Xavier(Ódárá Áje Templo dos Òrisás do 

Culto Yorubá);Robson Jaime Pereira (Liga Brasileira de Capoeira- LBC);Carine Rossane 

Piassetta Xavier - (IFPR – NEABI);Marcos Aparecido Soares e Edvaldo 

Viana(FAMOPAR); Luzia Messias da Silva (Instituto Internacional de Prevenção às 

Drogas); Jessy Nicole Mello de Souza (CRP - PR). Convidados e demais participantes: 

Secretária Executiva Andréia Mª S. Corat (SEJUF); Maria Eduarda Janotto da 

Fonseca(SEJUF), Maria Luiza Telles e Josimar Lucas ( CAMBÈ) e Dr Cássio Prudente 

Vieira Leite- Comissão de Igualdade Racial- OAB-PR). Abertura: Inicialmente, o 

presidente em exercício Sr. Alexandre Cezar saudou a todos os presentes e informou que 

será aguardado o tempo regimental para preenchimento de quórum mínimo para iniciar a 

reunião. Após a espera do tempo regimental,o Sr Issac solicitou a palavra e pediu 

quantidade de Conselheiros Governamentais e Conselheiros da Sociedade Civil a 

secretária-executiva, Andréia Corat, informou que há 06 Conselheiros Governamentais e 

08 Conselheiros da Sociedade Civil,tendo quórum suficiente para iniciar a reunião 

extraordinária, Lembrando que temos on-line 5 convidados. Conseguinte, o presidente em 

exercício realizou a leitura da pauta, colocada em votação, a pauta foi aprovada sem 

objeções, havendo duas inserções de pauta, que são 8- Menção Honrosa ao Conselheiro 

da Sociedade Civil Sr Marcos Soares; e 9- Convocação dos setores da SEJUF, para 

explicar o que aconteceu com os projetos anteriores. 1. Federação de Capoeira: O 

presidente em exercício, chamou o Presidente Estadual da Federação de Capoeira 

Mestre Bacico, com a palavra cumprimentando à todos, meu nome é Geraldo Ferreira da 

Silva, conhecido como Mestre Bacico, atualmente estamos trabalhando para o 

Campeonato Paranaense de Capoeira, um evento a ser realizado em Paranaguá, nos 

dias 22,23 e 24/07/2022, para esse evento a Federação conta com o apoio do Governo 

do Estado, através da Paraná Esporte, através do CONSEPIR, e também através da 

Prefeitura Municipal de Paranaguá e OAB-PR. Órgãos e Instituições que, estão apoiando 

o evento, e se não fosse por eles, esse evento seria muito prejudicado.Nesse evento terá 

como Titulação dos Mestres Tradicionais da Capoeira do Paraná. Isto está previsto no 

Estatuto da Igualdade Racial, Lei 12.288/2010,no art. 22, parágrafo 2º O qual fala sobre o 

reconhecimento e a Titulação dos Mestres Tradicionais da Capoeira. Essa Titulação 
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aconteceu em Pernambuco, o qual foi o primeiro Estado que reconheceu e o Paraná será 

o segundo em realizar a Titulação e o primeiro da Região Sul. Com relação ao trabalho 

que realizo na cidade de Matinhos, tem objetivo de resgate social, com intuito de 

contribuir com a formação melhor do cidadão, com a esperança de poder  também em 

contribuir para a formação de uma sociedade justa e igualitária, o Presidente Saul em 

férias, usou da palavra , para enaltecer o ator Milton Gonçalves, a comunidade negra está 

de luto, ou melhor está todos os dias de luto, recentemente foi Genivaldo no Ceará, 

Mariele no rio de Janeiro, João Alberto Silveira Freitas, no Rio Grande do Sul, e assim 

sucessivamente, todos os dias estamos de luto, e assim nós vamos caminhando, jamais 

se rendendo. A luta é eterna do nosso povo preto. Eu só tenho à agradecer ao Sr 

Alexandre, presidente por estar nos dando essa força, essa visibilidade, ao Dr Cássio, 

que nos recebeu na OAB-PR, ao pessoal da Paraná Esporte, enfim o Governo do Estado, 

a Prefeitura de Paranaguá, por contribuir com esse evento de grande valia, para a 

elevação do pendão da capoeira em nosso Estado. Sem mais delongas, há mais pessoas 

falar, então vamos encerrar por aqui, meu muito obrigado. O presidente em exercício, Sr 

Alexandre, chama o Conselheiro Robson para algumas considerações, a sua 

representação de capoeira, pode contribuir, o CONSEPIR está dando apoio de chancela 

institucional, o que significa isso,é o slogan do CONSEPIR onde vamos ajudar a 

confeccionar o certificado, integrado com a Federação de Capoeira, juntamente com a 

OAB-PR, Paraná Esporte e outras instituições Governamentais, talvez o Ministério 

Público também entre.Conselheiro Robson, com a palavra, o campeonato da Federação, 

acredito que seja um evento de suma importância,principalmente para a visibilidade da 

capoeira, que está tendo hoje, é um evento que vai abrilhantar um pouco mais ainda, do 

que já o é, e apoio ao movimento, ao meu ver é o primeiro movimento negro, do Brasil e é 

um evento que vai fortalecendo a capoeira no Paraná,e o Mestre Bacico à frente desse 

movimento tem meu total apoio, parabéns.Com a palavra o presidente em exercício, Sr 

Alexandre, para complementar o Robson é contra mestre na capoeira o qual representa 

aqui um instituto da capoeira nesse conselho.Passou-se a palavra ao Conselheiro 

Edvaldo Viana, senhor presidente, caiu a internet aqui e não pude fazer o pedido de 

inserção de pauta, senhor Alexandre, muito bem, aos conselheiros que estão aqui 

presentes nessa reunião, que aprovam a pauta, permaneçam como estão, 01 minuto para 

manifestações, após o Senhor Edvaldo poderá fazer a inclusão.Passado 01 (um) minuto, 

alguma manifestação contrária? Não, então pauta aprovada, Senhor conselheiro Viana, 

qual a sua inclusão de pauta: 08- Parabenizar o Conselheiro Marcos Soares, por entregar 

o 2º Plano de Igualdade Racial ao Prefeito e vereadores de Cambé. E colocado em 

votação 01 (um) minuto, transcorrido o tempo foi aprovada a inclusão de pauta nº 08. O 

presidente em exercício, Sr Alexandre, coloca mais uma inclusão de pauta: 09- A 

Convocação dos setores da SEJUF, fiscalização e apresentação dos departamentos, para 

poderem justificar seus pareceres junto à plenária deste conselho que também é 

fiscalizador, no ato da sua criação. Em votação 01 (um) minuto, transcorrido o tempo, foi 
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aprovada a inclusão da pauta 09.Passou-se para o item 2 Participação do Diretor de 

Justiça Dr Lucas:O presidente em exercício explicou que como a Chefe em exercício 

Maria Eduarda, do DEDIF, já colocou algumas demandas e explicou por elas, e o Dr 

Lucas não pode comparecer, pauta superada.3 Relatório dos Projetos que chegaram 

ao CONSEPIR: O presidente em exercício leu os Projetos de Capoeira, entre eles estão 

Federação Paranaense de Capoeira - FAMAPAR, Instituto Nacional Dandara Capoeira 

Arte e Cultura e Projeto Piá Bom de Capoeira, e explicou que o CONSEPIR não pode 

fazer Termo de Cooperação direta para repasse de recursos, o que nós solicitamos são 

alguns projetos que pudessem ser feitos pela SEJUF direto,mas é remetido ao DEDIF, 

mas a DEDIF não tem autonomia para executar um Termo de Cooperação direto com as 

ONG’s, ela é obrigada a fazer um Chamamento Público, igual que está aberto no CEDCA, 

que irá até o dia 05/06. A DEDIF, onde somos subordinados a Coordenadoria da Política 

da Igualdade Racial, pelo Isaac Ramos Ferreira, nos informou passando pela secretária, 

que não podemos estabelecer nenhum Termo de Cooperação, foi iniciado o sistema do 

SISTAG, para criar o Banco de Projeto, para que as entidades pudessem habilitar-se.Em 

votação 01 (um) minuto, aprovado, passou-se para o próximo item. . 4.Providências aos 

Órgãos Federais Fiscalizadores: Para denúncia de discriminação,eu vi no Instagran da 

Conselheira Griziele,do CRP um vídeo de um Policial Federal, de seu curso em cascavel, 

ministrando o curso e relatando de suas experiências, e suas práticas de racismo.Vou 

encaminhar este vídeo para o Ministério Público, para apurar este tipo de comportamento, 

pois, se agente público federal age desta forma, as manifestações de racismo no esporte, 

e no dia a dia, tem-se de tomar providências, coloco em votação. Então a Carta ao 

Ministério Público Federal, e a Ouvidoria da Polícia Federal, para providências com 

relação à este servidor. 5.Convite ao Dr Cássio Prudente Vieira Leite, da Comissão da 

Igualdade Racial- OAB-PR: Com a palavra Dr. Cássio Leite, para apresentação da 

proposta de acompanhamento das instituições contra o racismo estrutural dentro de 

nossa sociedade, dentro da própria OAB, e endosso esse pedido do CONSEPIR, do 

encaminhamento de apuração em  relação a esse absurdo com relação à esse agente 

Federal,gostaria de fazer também o acompanhamento institucional pela OAB, nesse 

caso,e estamos aqui à disposição do CONSEPIR, enquanto entidade, enquanto 

membros, afetos à essa causa, enfim para dar todo o suporte necessário, em apoio 

institucional ao evento da capoeira do Mestre Bacico, estamos aqui para somar. Coloco 

aqui meu nome e contato a OAB como instituição, dentro do possível quero poder 

contribuir. Agradeço à todos Colocado em votação a inclusão do Dr Cássio Leite, para 

compor a Comissão da Promoção da Igualdade Racial, foi aprovada. 6.ATAS: As ATAS, 

Srª Andréia,as duas últimas, por gentileza dá-nos um panorama, foram inseridas no site? 

Com a palavra a secretária executiva, bom dia, senhores conselheiros, as ATAS dos dias 

11/05,18/05 e 26/05, foram encaminhadas à todos os Conselheiros Governamentais e 

Sociedade Civil.O presidente em exercício Sr Alexandre, agradeceu a Srª Andréia Corat e 

colocou em votação as ATAS, 01 (um) minuto, A Conselheira Carine solicitou a palavra e 
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falou que só ressalta que a gente tem que tomar cuidado que a ATA não é uma 

transcrição do que ta acontecendo na reunião,tem muita fala coloquial, eu li as ATAS e 

percebi isto, eu sugiro que tem que ter numa revisão. O presidente em exercício Sr 

Alexandre, falou com relação as pontuações da Conselheira Carine , que a questão de 

forma coloquial, pois existe um rito administrativo que é muito particular, se pegarmos as 

outras ATAS e estas, poder-se-á constatar que o responsável pela transcrição é a 

Secretária Executiva e o Responsável pela Política.Coloque-se esta observação, o 

aperfeiçoamento é contínuo. Conselheiro Isaac solicitou a palavra, e expôs que há uma 

divergência entre as ATAS do ano passado, pois, quem as transcrevia era o Davi, o qual 

foi embora por motivos alheio a a Administração Pública, nada impede que seja feita essa 

observação.com a palavra Presidente em exercício, obrigado Conselheiro Isaac, e então 

aprovada as ATAS. Passou-se para o item Apresentação das MCO’s: Com relação a 

esse item, tivemos o pronunciamento da Drª Maria Eduarda, Coordenadora do DEDIF, ela 

deu uma prestação de contas administrativa do que foi encaminhado, então esse item 7, 

foi superado, senhores Conselheiros.Passou-se para o item 8. Parabenizar o 

Conselheiro Marcos Soares: Esse item foi proposto pelo Conselheiro Edvaldo Viana, 

para parabenizar o Conselheiro Marcos Soares, o qual também é Presidente do Conselho 

Municipal de Cambé, pela iniciativa de entregar o II Plano de Igualdade Racial, para o 

Prefeito e Vereadores de Cambé.Colocado em votação, foi aprovada a Menção Honrosa 

ao Conselheiro Marcos Soares e sua equipe. Passou-se para o item 9. Fiscalizador E por 

fim, após vencer todas as pautas, encerrou a Reunião Extraordinária do Conselho 

Estadual de Promoção da Igualdade Racial do Paraná. A presente ata foi lavrada pela 

Secretária Executiva Andréia Corat.  


