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Ata da Reunião Ordinária do CERMA/PR – 16/02/2017

4

No décimo sexto dia do mês de fevereiro de dois mil e dezessete, às 8h30, no Mini Auditório Mario Lobo ,

5

Térreo, do Palácio das Araucárias – Rua Jacy Loureiro de Campo s/n, nesta Capital, foi realizada a

6

Reunião Ordinária do Conselho Estadual dos Direitos dos Refugiados, Migrantes e Apátridas do Paraná –

7

CERMA/PR.

8

Governamentais: Lucimar Godoy (SESA), Maria Tereza Rosa (SEDS), Marcia Leona Dudeque

9

(SEED), Regina Bergamaschi Bley (SEJU), Mariana Dallo (CCivil) e Celma Rosa dos Santos (SETI).

10

Sociedade Civil: Ozeil Moura dos Santos (Centro de Integração Social, Cultural, Comercial e Turístico

11

– Afro Brasileiro), Elizete Sant'Anna de Oliveira (Serviço Pastoral do Migrante – SPM), Marcos Stier

12

Calixto (Centro de Apoio ao Estrangeiro no Brasil), Edésia de Souza Sato (Pastoral Migratória

13

Arquidiocesana de Curitiba), Cesar Rosário Fernandes (Conselho Regional de Psicologia de Paraná),

14

Andressa Gongora Barbosa (ARAS/Cáritas Maringá), Agler Cherizier (Pastoral Migratória Arquidiocese

15

de Curitiba), Berthony Pierre (ASHBRA) e Alairton Castro de Lara (Serviço Pastoral dos Imigrantes –

16

SPM). Colaboradores(as)/Convidados(as):

17

dividiram-se em dois grupos: o primeiro composto por representantes da Sociedade Civil, e o segundo

18

composto por representantes Governamentais. Posteriormente, aconteceram as reuniões das

19

Comissões, que consistiram em análises de protocolos referentes à temática de cada comissão e

20

deveriam resultar em uma síntese dos assuntos tratados para posterior deliberação no plenário, no

21

período da tarde. Fizeram-se presentes, no período da tarde: Governamentais: Lucimar Godoy

22

(SESA), Katyani Ogura da Silveira (Ccivil), Maria Tereza Rosa (SEDS), Marcia Leonora Dudeque

23

(SEED), Paulo Henrique Mariano (SETI) e Regina Bergamaschi Bley (SEJU). Sociedade Civil: Ozeil

24

Moura dos Santos (Centro de Integração Social, Cultural, Comercial e Turístico – Afro Brasileiro), Elizete

25

Sant'Anna de Oliveira (Serviço Pastoral do Migrante – SPM), Marcos Stier Calixto (Centro de Apoio ao

26

Estrangeiro no Brasil), Edésia de Souza Sato (Pastoral Migratória Arquidiocesana de Curitiba), Cesar

27

Rosário Fernandes (Conselho Regional de Psicologia de Paraná) e Andressa Gongora Barbosa

28

(ARAS/Cáritas Maringá). Colaboradores(as)/Convidados(as): André Godinho (SEJU), Tatyana S.

29

Friedrich (UFPR), Melissa Martins Casagrande (Cátedra Sérgio Vieira de Mello – UFPR), Cristina C.

30

Ruaro (MP/PR), Tamara Z. Rezende (UFPR), Moisés Antonio, Ana Paula Döring (O Planeta É Um

31

Só), Samira Ghaltas (COOP Mediadores), Catrin Cramer (COOP Mediadores), Cláudio Albano S.

32

Cunha (SEPR), Carolina Andrade (DEDIHC), Lucas Cavassim (MPPR-CAOPDH), e Claudia Cristina

33

Hoffmann (MP/PR). Ausências justificadas: Márcia Terezinha Ponce (Cáritas Arquidiocesana

34

Londrina) e Kelvin Yuquimitsu Yamaguti (MPF), ambos por conta de conflitos na agenda. 1. Abertura:

35

Cumprimentando a todos os presentes, a Presidente Katyani deu início à reunião. 2. Aprovação da

3

Fizeram-se

presentes,

no

período

da

manhã,

conforme

convocação

prévia:

No período da manhã, para reunião, os Conselheiros

Palácio das Araucárias
Rua Jacy Loureiro de Campos s/n, Térreo – Centro Cívico
Fone: (41) 3221-7243 / 3221-7249 – CEP 80530-915 – Curitiba/PR

4

5
6
7

SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS – SEJU
DEPARTAMENTO DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA – DEDIHC
Conselho Estadual dos Direitos dos Refugiados, Migrantes e Apátridas do Paraná – CERMA/PR

___________________________________________________________________

36

pauta: A pauta foi aprovada. 3. Aprovação da Ata: A Ata foi aprovada. 4. Informes: Secretaria

37

Executiva – Mesa Diretora – Conselheiros: A Secretaria Executiva informou a mudança na

38

representação da SEEC e da ARAS/Cáritas Maringá, sendo agora Benedito Izidoro Diniz e Ingrid Kelly

39

Dias Bozza como novos representantes da SEEC e Andressa Gongora Barboza e Emerson Cícero de

40

Carvalho os novos representantes da ARAS/Cáritas Maringá. Foi informado também o envio de um ofício

41

substituindo a mudança na representação da UFPR – Cátedra Sérgio Vieira de Mello, agora composta

42

por Tatyana Friedrich e José Antônio Peres Gediel. A Secretaria Executiva informou que recebeu a

43

resposta a um ofício enviado ao Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, cujo

44

conteúdo versa sobre a o impedimento de entrada em território brasileiro, por parte da Polícia Federal, de

45

estrangeiros que solicitaram refúgio no país, ofício este enviado em novembro de 2016 (dois mil e

46

dezesseis). A Secretaria Executiva leu o documento-resposta. A Conselheira Elizete comunicou que o

47

Conselheiro Agler lhe informou de sua eminente saída do Conselho, perguntando à Secretaria Executiva

48

sobre os procedimentos que devem ser tomados pelo Conselheiro Agler. A Secretaria Executiva elucidou

49

o procedimento, informando que a instituição devia encaminhar ao Conselho um ofício comunicando a

50

substituição, respondendo à pergunta da Conselheira Elizete. André Godinho (SEJU), comunicou ao

51

Conselho que o prazo de resposta para o questionário situacional previamente enviado aos municípios

52

findou, citando alguns dos dados obtidos através das respostas ao questionário. A Presidente Katyani

53

esclareceu que, juntamente com o Secretário Geral Paulo Henrique Mariano, transcreverá as

54

informações obtidas pelo questionário de uma forma mais compreensível e as encaminhará por e-mail a

55

todos os membros do Conselho. O Conselheiro César propôs que, a partir da próxima reunião, fosse

56

retomada a questão do questionário, já que não foi obtido o devido sucesso em sua aplicação. Reforçada

57

por André Godinho, a Conselheira Regina Bley esclareceu que, mesmo com algumas dificuldades, deve-

58

se continuar insistindo aos municípios que respondam o questionário, mas que já pode-se trabalhar com

59

os dados recentemente auferidos. O Conselheiro César informou que, devido à transição de gestão do

60

Conselho Regional de Psicologia do Paraná – CRP/PR, será alterada a representação do CRP/PR no

61

CERMA/PR, sendo o próprio Conselheiro indicado como titular e, posteriormente, um novo suplente será

62

indicado. O Conselheiro César também pediu por uma elucidação sobre como proceder com uma

63

denúncia para com o CERMA/PR, sendo respondido pela Presidente Katyani, que lhe informou que deve

64

ser expedido um ofício, o qual deve ser dado entrada via protocolo ao CERMA/PR, passando por outros

65

trâmites para que possa ser dado o devido andamento. A Conselheira Marcia (SEED) informou que por

66

conta da troca de superintendência da SEED, sua suplência no Conselho será alterada. O Conselheiro

67

Ozeil avisou que, na segunda-feira (vinte de fevereiro de dois mil e dezessete), estará encontrando

68

autoridades governamentais angolanas e, pediu que, caso houvesse alguma demanda em relação à

69

Angola ou ao povo angolano, que tal demanda lhe fosse previamente repassada a fim de mediar essas
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70

informações junto às autoridades competentes. 5.Enfrentamento ao Álcool, Crack e outras Drogas e

71

ponderações sobre a situação dos migrantes e/ou refugiados que têm envolvimento. - Dra.

72

Cristina Corso Ruaro - Promotora de Justiça - Ministério Público do Estado do Paraná -

73

Coordenadora do Projeto SEMEAR: A convidada Dra. Cristina Corso Ruaro falou sobre o combate às

74

drogas no Brasil e no estado do Paraná, apresentando diversos dados em relação ao assunto. Várias

75

Conselheiras e Conselheiros fizeram questionamentos quanto à apresentação, que foram respondidos

76

pela Dra. Cristina. O Conselheiro Cesar solicitou que a discussão fosse retomada posteriormente, em

77

outra reunião, pois é uma discussão de importância para o Conselho. 6. Relato das Comissões. 6.1)

78

Comissão de Monitoramento de Políticas Públicas: Foram retomados os encaminhamentos da última

79

reunião, especialmente sintetizadas no Plano de Formação para Conselheiros e monitoramento do Plano

80

Estadual de Políticas Públicas para Promoção e Defesa dos Direitos de Refugiados, Migrantes e

81

Apátridas do Paraná, entre o período de 2014 a 2016. Sobre o monitoramento do Plano Estadual, foi

82

avaliado que, de acordo com o aprovado na reunião anterior do CERMA/PR, seria ideal que as

83

apresentações das Secretarias iniciassem já nesta reunião, no entanto, por conta da reinstalação dos

84

trabalhos deste ano, o mesmo não foi possível. Neste sentido, foi indicado que as apresentações sejam

85

iniciadas a partir da próxima reunião, com a Secretaria de Justiça, Trabalho e Direitos Humanos – SEJU e

86

Secretaria de Estado de Família e Desenvolvimento Social – SEDS. As apresentações na reunião do mês

87

de abril estarão à cargo da Secretaria de Estado de Educação – SEED, Secretaria de Estado de Saúde

88

– SESA e Secretaria Estadual de Segurança Pública – SESP. As orientações gerais para apresentação

89

dos balanços são as aprovadas na última reunião: a) apresentação oral de aproximadamente 25 (vinte e

90

cinco) minutos, que sistematize um balanço sobre todas as ações previstas no eixo, pautando as metas e

91

apontando, a partir dos indicadores previstos, quais foram os resultados. Na ausência de indicadores

92

mais delimitados, foi solicitado que se apresentassem novos indicadores que permitam avaliar se a ação

93

foi sucedida positivamente ou não. À cada ação, apresentar de forma sintética quais foram os fatores que

94

colaboraram ou dificultaram a execução; b) em apresentação oral, apresentar ações que foram

95

desenvolvidas e que por ventura não foram contempladas no Plano Estadual e; c) apresentar um balanço

96

por escrito, que apresente: c.1) breve histórico da relação que a Secretaria tem no atendimento de

97

demandas de refugiados, migrantes e apátridas; c.2) descrição das ações realizadas e das não

98

realizadas, relacionadas às metas e indicadores e, em caso de não execução, os motivos pelos quais as

99

ações não foram executadas; quais parcerias foram bem sucedidas e quais não foram, e os motivos;

100

apresentar novos indicadores, no caso dos indicadores delimitados pelo Plano serem muitos amplos ou

101

insuficientes. A Comissão colocou-se à disposição dos representantes das Secretarias para dirimir

102

quaisquer dúvidas que possam existir sobre estas apresentações. Sobre o Plano de Formação para

103

Conselheiros, foi avaliada a importância de o cronograma ter início o mais rápido possível e, por conta

104

disso, a Comissão solicita a inclusão de um ponto de pauta que vise o início do Plano de Formação já
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105

para a reunião a ser realizada em março deste ano. Foi indicado que a primeira palestra seja sobre o

106

papel do Controle Social de Políticas Públicas, com convite ao Ministério Público do Paraná. Foi

107

solicitado à Secretaria Executiva do CERMA que emita ofício convidando formalmente o Ministério

108

Público do Paraná para esta fala, já na próxima reunião. Sobre a necessidade de ser retomado o

109

encaminhamento relacionado à Polícia Federal, foi discutida a necessidade de apresentar a

110

sistematização das demandas do Conselho com relação aos procedimentos de documentação. Foi

111

requestado que a Mesa Diretora do CERMA/PR procure fazer uma reunião presencial com a

112

Superintendência da Polícia Federal, a fim de reiterar a importância da participação desta instituição nas

113

reuniões do Conselho. Foi pedido também que se convide a Polícia Federal para a próxima reunião, para

114

um ponto de pauta específico para exposição, por parte da Polícia Federal, das atividades por eles

115

executadas, as dificuldades que encontram e as sugestões que eles têm para potencializar estes

116

atendimentos. Sobre a emissão de ofícios às Secretarias Municipais de Assistência Social para

117

levantamento dos atendimentos realizados aos migrantes, refugiados e apátridas, foram solicitadas

118

informações à SEJU sobre o retorno a estes ofícios. Foi pedido também que esta informação seja dada

119

em todas as próximas reuniões. A Comissão requisitou também informações sobre o ofício expedido à

120

SESP. A Presidente Katyani lembrou a todos que toda e qualquer demanda que o Conselho tenha deve

121

tramitar formalmente pelo Conselho. A Conselheira Elizete lembrou de uma decisão tomada em plenária

122

na reunião anterior, que pedia que a mesa diretiva do Conselho marcasse uma reunião com o diretor do

123

Departamento de Estrangeiros da Polícia Federal, a fim de o CERMA/PR formalizar o convite à PF/PR

124

para a participação nas reuniões do Conselho, informando então que isso será feito até a próxima

125

reunião. A Secretaria Executiva, em resposta ao pedido de informações sobre o ofício expedido à

126

SESP/PR, informou que o ofício foi devidamente encaminhado, mas que ainda não se obteve nenhuma

127

resposta desta Secretaria. A Presidente Katyani pediu a todos ainda que, quando houvesse uma

128

demanda de qualquer Conselheiro, que a demanda fosse formalmente registrada para que possa ser

129

dada a devida tramitação. 6.2) Comissão de Direitos e Garantias: A Comissão informou sobre sanções,

130

impostas pelos municípios, aos migrantes que não obtiveram registro junto às suas prefeituras para

131

exercerem o comércio ambulante e, pediu que informações sobre registro de comércio ambulante fossem

132

inseridas no manual que está sendo elaborado, visando a diminuição de ocorrências deste tipo. A

133

Comissão, lembrando de um apontamento de uma das reuniões passadas, se dispôs a realizar uma

134

pesquisa, até a próxima reunião, a fim de levantar dados sobre os órgãos que trabalham com migrantes e

135

refugiados. A Presidente Katyani reforçou sua fala durante o relato da Comissão de Monitoramento de

136

Políticas Públicas, pedindo que todas as demandas sejam devidamente incorporadas ao texto do relato

137

das Comissões, assim como discorreu sobre a importância de as Comissões darem andamento aos seus

138

próprios encaminhamentos, sendo ratificada pelo Conselheiro Cesar. O Conselheiro Marcos Stier Calixto
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139

questionou a fala da Presidente Katyani, informando que sempre faz o relato das Comissões por escrito.

140

A Presidente Katyani concordou. A Comissão informou que gostaria de saber sobre o atendimento da

141

PF/PR e o processo de levantamento de dados sobre migrantes no Paraná, mas ambas as perguntas já

142

haviam sido respondidas por outros Conselheiros durante esta reunião. A Comissão pediu por

143

orientações ao Conselho quanto ao processo de andamento nas demandas das Comissões. A Presidente

144

Katyani, deixando claro que essa resposta serve como orientação para todas as Comissões, elucidou

145

que cada Conselho deve preocupar-se com as suas demandas, procurando sempre elaborar suas

146

minutas antes de apresentá-las à Secretaria Executiva, já que a Secretaria Executiva não tem

147

conhecimento das demandas particulares dos Conselheiros. A Presidente esclareceu ainda que as

148

Comissões devem fazer o estudo e a execução de suas requisições, pois há autonomia para que as

149

Comissões realizem essas ações após adequada aprovação em plenária. 6.3) Comissão de Gestão da

150

Informação: A Comissão pediu que houvesse divulgação do Conselho nos meios televisivo e virtual,

151

através de diversas redes sociais, mostrando as ações realizadas pelas organizações que compõem o

152

Conselho, tal como as ações do próprio Conselho. A Presidente Katyani informou que o CERMA/PR não

153

dispõe de fundo financeiro próprio, dizendo que seria de difícil execução a inserção do meio televisivo

154

pelos altos custos financeiros, mas concordou com a divulgação no meio virtual. 6.4) Comissão de

155

Comunicação e Eventos: Ponto não contemplado por conta da presença de apenas uma Conselheira

156

da Comissão, Andressa Gongora. A Presidente Katyani sugeriu que, assim que for viável, que a mesa

157

diretiva se reúna para discutir sobre esta Comissão, por conta da frequente falta de seus integrantes, que

158

acaba por impossibilitar o trabalho da mesma, que é de suma importância dentro do CERMA/PR. A

159

Conselheira Elizete sugeriu que, em todas as reuniões, além da ata, fosse confeccionada uma memória,

160

a fim de preservar apenas os apontamentos principais da reunião, para que se possa organizar melhor as

161

solicitações das Comissões e do Conselho como um todo. A Presidente Katyani propôs então que a

162

Comissão de Comunicação e Eventos se responsabilize a confeiçoar essa memória, já que a Secretaria

163

Executiva realiza trabalho para vários Conselhos e Comitês dentro da SEJU, estando assim

164

sobrecarregada. Em resposta, a Conselheira Andressa Gongora disse que apenas ela estava presente

165

enquanto Comissão de Comunicação e Eventos, não podendo assim tomar a responsabilidade da

166

confecção de tal memória por esta Comissão. A Presidente Katyani ainda assumiu a responsabilidade em

167

solucionar a questão das faltas das Secretarias de Estado de Cultura e de Esporte e Turismo, até a

168

próxima reunião. A Secretaria Executiva informou que a Conselheira Orlei (Movimento dos Haitianos de

169

Pato Branco – MHAPA) confirmou a vinda para a reunião, mas mesmo assim não compareceu. O

170

Conselheiro Cesar sugeriu a substituição da entidade MHAPA por outra no CERMA/PR. A Presidente

171

Katyani informou que este procedimento não pode ser feito no momento, que demanda de mais análise

172

deste caso específico. A Conselheira Elizete apontou que o Conselho devia se reunir com a presença de

173

todos os Conselheiros para que decisões em relação à ausência de alguns Conselheiros seja tomada. A
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174

Presidente Katyani disse que convocaria, pessoalmente, via telefone, a todos os Conselheiros para a

175

presença na reunião do CERMA/PR. 7. Avaliação do Plano Estadual: Ponto não contemplado, sendo

176

transferido para a próxima reunião. 8. Encerramento: A Conselheira Elizete, lembrando de um

177

apontamento sobre a criação de um protocolo de atendimento a migrantes, refugiados e apátridas, que

178

serviria como modelo para todas as instituições, informou que pediu auxílio à representante da UFPR,

179

Tatyana Friedrich, para a construção de um esboço de texto, direcionado à confecção deste protocolo.

180

Tatyana noticiou que vai encaminhar este esboço à Secretaria Executiva do CERMA/PR para

181

conhecimento dos Conselheiros. Tatyana ainda informou sobre o conteúdo deste protocolo, que seria

182

uma série de procedimentos a serem tomados para melhor direcionamento de informações e atividades

183

pertinentes ao solicitante migrante, apátrida ou refugiado, que inclui a procura por tradução da língua do

184

solicitante entre outros atos. Na continuidade, Tatyana solicitou ainda o auxílio dos Conselheiros com

185

sugestões de acordo com suas experiências pessoais de atendimentos ao público-alvo do CERMA/PR, a

186

fim de aprimorar este protocolo, tornando-o uma ferramenta importante de assistência. A Presidente

187

Katyani reforçou a fala de Tatyana, acrescentando ainda que as Conselheiras(os) devem reunir-se com o

188

propósito de conversar sobre a didática da construção deste protocolo, visando facilitar a estruturação

189

deste documento. Claudia Cristina Hoffmann (MP-PR) contou sobre uma experiência dentro do Ministério

190

Público, descrevendo um grupo de estudos criado para instruir sobre teoria de gênero entre outros

191

assuntos, a fim de aprimorar o atendimento dos investigadores às mulheres. Claudia usou deste como

192

exemplo para o CERMA/PR, com a intenção de fomentar a discussão sobre quais problemas estão

193

havendo nos atendimentos para formular um protocolo funcional. A Conselheira Elizete sugeriu que a

194

próxima reunião fosse feita no Centro de Informação ao Migrante, tanto no período da manhã quanto da

195

tarde, sugestão essa aprovada em plenária. A Conselheira Elizete ainda convidou todos à “1ª Festa

196

Cultural Africana em Curitiba”, a ser realizada dia 19 (dezenove) de fevereiro deste ano,no Bosque São

197

Cristóvão, nesta capital. Sem mais assuntos a serem tratados, a reunião foi concluída. A Presidente

198

Katyani agradeceu à presença de todos, encerrando a reunião. A presente Ata foi lavrada pelo Núcleo de

199

Assessoramento aos Conselhos – Departamento de Direitos Humanos e Cidadania (DEDIHC) e, após

200

sua leitura e aprovação, será anexada à cópia da lista de presença assinada pelos integrantes presentes

201

nessa reunião.
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