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 ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CEMVEJ – REALIZADA EM 14/12/2022 1 

 2 

Ao décimo quarto dia do mês de Dezembro de dois mil e vinte dois, às quinze 3 

horas, excepcionalmente em formato online por meio do link 4 

meet.google.com/dgv-wbub-riz (Google Meet), iniciou-se a Reunião Ordinária 5 

do Comitê Estadual de Memória, Verdade e Justiça do Estado do Paraná. 6 

Conforme convocação prévia, fizeram-se presentes: TITULARES 7 

GOVERNAMENTAIS: —. SUPLENTES GOVERNAMENTAIS: —. TITULARES 8 

DA SOCIEDADE CIVIL: IVETE MARIA CARIBÉ ROCHA (SERPAJ), ALUÍZIO 9 

FERREIRA PALMAR (CDHMP) CONVIDADOS(AS) TITULARES: MARIA 10 

APARECIDA BLANCO DE LIMA (TJPR). 11 

CONVIDADOS(AS)/COLABORADORES(AS): NORTON NOHAMA (UFPR), 12 

RAQUEL OSOWSKI (MPPR), OLYMPIO DE SÁ SOTTO MAIOR NETO 13 

(MPPR), ANDREIA CORAT (SEJUF/DEJUDH). JUSTIFICATIVA DE 14 

AUSÊNCIA:  Não houve justificativa de ausência. 1. Abertura: Inicialmente, 15 

Ivete saudou todos e todas e deu início à Reunião Ordinária do Comitê 16 

Estadual de Memória, Verdade e Justiça do Paraná. 2. Apreciação e 17 

Aprovação da Pauta: Andreia realizou a leitura da pauta para conhecimento 18 

de todas e todos. Não houve discordâncias ou acréscimos à pauta, sendo 19 

assim, a pauta foi aprovada por unanimidade. 3. Aprovação da ATA da 20 

Reunião Ordinária de Novembro: Ivete informou que a ata foi encaminhada 21 

por e-mail para todos (as) e a colocou em votação — sem ressalvas, a ata foi 22 

aprovada por unanimidade. 4. Detalhes da Reinauguração do LUME: Lugar 23 

de Memória – Claudia Hoffmann: Ivete informou que era esperada a presença 24 

da Cláudia para esse ponto, mas infelizmente ela não pode estar presente. A 25 

programação de amanhã (15) estava definida para às 14h30, com falas do 26 

Aluízio, da Judite e outras falas antes da inauguração que estava prevista para 27 

às 17 horas. Ivete indicou que uma das dificuldades era quanto à gravação do 28 

evento, pois apesar de terem conseguido os equipamentos com o Narciso, falta 29 
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uma pessoa qualificada para operá-los por se tratar de equipamentos mais 30 

antigos. Norton indicou que por ser um equipamento mais antigo, talvez teriam 31 

problemas para converter os arquivos, sugerindo que sejam utilizadas câmeras 32 

de webcam ou similares para garantir um backup caso haja dificuldades com o 33 

equipamento principal. Olympio informou que verificaria se há condições do MP 34 

auxiliar nessa questão. Andreia informou que entrou em contato com o pessoal 35 

da Comunicação da SEJUF e foi informado que a secretaria não possui 36 

equipamentos  e técnicos (as) habilitados (as) para esse tipo de filmagem. 5. 37 

Calendário de Reuniões 2023: Andreia informou que a agenda do ano 38 

seguinte deve ser fechada ainda hoje, apresentando assim as seguintes datas: 39 

23 de Fevereiro; 17 de Março; 28 de Abril; 26 de Maio; 30 de Junho; 28 de 40 

Julho; 25 de Agosto; 29 de Setembro; 27 de Outubro; 24 de Novembro; 15 de 41 

Dezembro. O horário foi definido para as 15 horas. O calendário foi aprovado 42 

por todas (os). 6. Abertura da Palavra aos Membros do Comitê, para 43 

discorrerem sobre o Tema dos Direitos Humanos, comemorado como dia 44 

Universal dos Direitos Humanos no dia 10 de Dezembro: Ivete informou 45 

que ontem a Professora Marion realizou uma ótima fala em uma Roda de 46 

Conversa sobre a história dos Direitos Humanos a partir de pesquisas que ela 47 

fez na Alemanha e no Continente Africano, um debate muito interesse e que 48 

deve ter continuidade. Norton relembrou de uma reunião realizada com o 49 

Secretário da SEJUF para apresentação de um projeto da Professora Marion 50 

em que foi sugerido que fosse trabalhada uma ideia com um edital mais amplo 51 

que abarcasse vários temas da secretaria e direitos humanos, sendo possível 52 

retomar esse diálogo, pois no início do ano a SETI abre os editais de fomento 53 

de pesquisas e trabalhos acadêmicos. Norton pontuou também que há uma 54 

carência de material pedagógico para trabalhar o tema ‘Justiça de Transição e 55 

Ditadura’ e o único material sobre essa temática é o da Tereza, sendo 56 

necessário fomentar a produção deste tipo de material para chegar às escolas. 57 

Aluizio indicou que vem acompanhando o tema de perto e viu que neste ano, a 58 
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data não foi tão comemorada quanto nos anos anteriores — talvez pela 59 

diplomação e pela Copa do Mundo —, ficando assim, em segundo ou terceiro 60 

plano. Em Foz do Iguaçu foi realizado um Sarau de Direitos Humanos com 61 

palestras, poemas alusivos e músicas, na Câmara Municipal de Vereadores 62 

foram entregues prêmios para pessoas que se destacaram nessa luta, mas em 63 

nível nacional, Aluízio indicou não ter sentido manifestações e nada alusivo a 64 

essa data. Em seguida, Maria Aparecida destacou a importância de ser 65 

ressaltada a amplitude dos Direitos Humanos, que inclui a saúde, a educação, 66 

a qualidade de vida, moradia, igualdade racial e de gênero e entre outros 67 

aspectos, sendo necessário estender a ideia de graves violações a esta visão 68 

ampliada. Maria Aparecida informou que recentemente esteve em um 69 

Seminário de Antirracismo em Brasília no Tribunal Superior do Trabalho e 70 

surgiu uma importante discussão que noticiou um julgamento que houve na 71 

Corte Interamericana sobre questões raciais, de uma moça, empregada 72 

doméstica que sofreu algo violações graves, onde a Corte acabou julgando o 73 

Estado de São Paulo e o Brasil, condenando e fazendo uma série de 74 

recomendações. Portanto, a partir do Seminário houve o estabelecimento de 75 

um pacto antirracista em que a Ministra do STF, Rosa Weber, assinou com o 76 

STJ, TST e o CNJ, passando a fazer uma recomendação quase que obrigatória 77 

a todos  tribunais federais e estaduais do país para que adiram a esse pacto e 78 

tomem várias medidas, implementando diversas políticas públicas no combate 79 

ao racismo. Olympio pontuou que havendo alterações no pensamento 80 

ideológico do Governo Federal nesta nova gestão, deverá repercutir também 81 

no Estado do Paraná, onde ainda há esse grande equívoco das Escolas 82 

Cívico-militares que é um malefício extraordinário para a perspectiva 83 

democrática. No espaço da educação, Olympio reiterou a fala do Norton sobre 84 

a necessidade de levar o tema de Direitos Humanos para a vida escolar para 85 

que cesse a reprodução de episódios recentes em várias escolas e o absurdo 86 

de milhões de pessoas invocando intervenção militar em 2022, o que 87 
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demonstra a falha de educar sobre a ditadura,  ausência da democracia, 88 

perseguições, extermínios e todas as outras mazelas da realidade brasileira. 89 

Em seguida, Ivete cumprimentou Olympio pelo Dia do Ministério Público e sua 90 

brilhante representação e da sua equipe, representando de verdade as 91 

pessoas que muitas vezes não tem voz. Maria Aparecida também apresentou 92 

seus sinceros cumprimentos pela pessoa que Olympio é e rendeu-lhe suas 93 

homenagens ao Ministério Público pela atuação neste momento de luta, onde 94 

ele sempre se colocou na posição das pessoas que não tem voz e os menos 95 

favorecidos em lutas muito grandes. Olympio agradeceu os cumprimentos e 96 

relatou que hoje foi incumbido de uma tarefa que lhe honrou muito, mas 97 

também o abalou emocionalmente, que foi homenagear a falecida Procuradora 98 

Miriam, tendo de reviver 40 anos de amizade e vários situações na área da 99 

infância, utilizando de expressões da filosofia africana Ubuntu: ―Sou porque nós 100 

somos”; pois a nossa existência se interliga com os outros e deve nos 101 

impulsionar no sentido da fraternidade, solidariedade, empatia e compaixão; 102 

uma conexão entre as existências. 7. Informes Gerais: Raquel pontuou que na 103 

perspectiva de novos projetos, agora pouco estava participando da reunião do 104 

Conselho Estadual Gestor do Fundo de Defesa dos Interesses Difusos 105 

(CEG/FEID) que tem por finalidade de prevenção e reparação de danos 106 

causados a bens de valor artístico, estético, histórico, turístico, paisagístico e 107 

urbano com recursos oriundos normalmente de termos de ajustamento de 108 

condutos com lesão a bens de interesses difusos e coletivos. Raquel informou 109 

que o FEID tem cerca de 559 mil reais de recursos e ainda não estabeleceu 110 

critérios para instauração do Banco de Projetos, tendo na reunião de hoje os 111 

(as) conselheiros (as) expondo que vão estreitar diálogo com a sociedade civil 112 

para apresentação de projetos. Raquel acrescentou que Olympio também é 113 

conselheiro e há representação da Defensoria Pública, da Procuradoria-Geral 114 

do Estado e da  Sociedade Civil — que na sua avaliação está mal 115 

representada, tendo apenas o Marcel (Grupo Dignidade) como representação 116 
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ativa. Norton indicou que o PNUD3 das Nações Unidas passou a incluir a 117 

Memória Política como um direito humano e trabalhar na perspectiva do 118 

resgate dessa memória pelos espaços de memória, materiais de resgate da 119 

memória política e por esse caminho poderia ser alcançado o recurso do FEID. 120 

Ivete deu como exemplo o Memorial da Anistia que estava enferrujando e não 121 

há nenhuma placa indicando seu significado. 8. Encerramento: Por fim, Ivete 122 

agradeceu a presença de todas e todos e deu por encerrada a Reunião 123 

Ordinária do Comitê Estadual de Memória, Verdade e Justiça do Paraná. A 124 

presente ata foi lavrada por Davi da Rosa e revisada por Andréia Corat, 125 

Secretária Executiva – CEMVEJ-PR.  126 


