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2

Ata da Reunião Ordinária do CERMA/PR – 20/04/2017

3

No vigésimo dia do mês de abril de dois mil e dezessete, às 8h30, na Sala de Situação da Secretaria de

4

Estado de Administração e Previdência, 4º (quarto) andar, Palácio das Araucárias – Rua Jacy Loureiro de

5

Campo s/n, nesta Capital, foi realizada a Reunião Ordinária do Conselho Estadual dos Direitos dos

6

Refugiados, Migrantes e Apátridas do Paraná – CERMA/PR. Fizeram-se presentes, no período da

7

manhã, conforme convocação prévia: Governamentais: Lucimar Godoy (SESA), Maria Tereza Rosa

8

(SEDS), Celma Rosa dos Santos (SETI), Fátima Ikiko Yokohama (SEJU), Vladimir Luiz de Oliveira

9

(SESP), Katyani Ogura da Silveira (Ccivil) e Marcia Leonora Dudeque (SEED). Sociedade Civil:

10

Elizete Sant'Anna de Oliveira (Serviço Pastoral do Migrante – SPM), Edésia de Souza Sato (Pastoral

11

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

12

Paraná – CRP/PR), Berthony Pierre (Associação para a Solidariedade dos Haitianos no Brasil e Curitiba

13

– ASHBRA) e Alairton Castro de Lara (SPM). Colaboradores(as)/Convidados(as): Gabriela Carvalho

14

Teixeira (CRP/PR), André Godinho (SEJU), Deusa G. T. Rodrigues Favero (Cáritas Arquidiocesana de

15

Londrina), Allan Kolodzieiski (SEEC) e Luis Espinel Vargas (CEAMIC). No período da manhã,

16

aconteceram as reuniões das Comissões, que consistiram em análises de protocolos referentes à

17

temática de cada comissão e deveriam resultar em uma síntese dos assuntos tratados para posterior

18

deliberação no plenário, no período da tarde. Fizeram-se presentes, no período da tarde:

19

Governamentais: Lucimar Godoy (SESA), Katyani Ogura da Silveira (Ccivil), Maria Tereza Rosa

20

(SEDS), Vladimir Luiz de Oliveira (SESP), Marcia Leonora Dudeque (SEED), Fátima Ikiko Yokohama

21

(SEJU) e Celma Rosa dos Santos (SETI). Sociedade Civil: Elizete Sant'Anna de Oliveira (Serviço

22

Pastoral do Migrante – SPM), Edésia de Souza Sato (Pastoral Migratória Arquidiocesana de Curitiba),

23

Cesar Rosário Fernandes (Conselho Regional de Psicologia de Paraná), Deusa G. T. Rodrigues

24

Favero (Cáritas Arquidiocesana de Londrina), Berthony Pierre (ASHBRA), Márcia Terezinha Ponce

25

(Cáritas Arquidiocesana

26

Colaboradores(as)/Convidados(as): André Godinho (SEJU), Kelvin Yuquimitsu Yamaguti (MPF),

27

Tatyana Friedrich (UFPR – Cátedra Sérgio Vieira de Mello), Gabriela C. Teixeira (CRP/PR), Catrin

28

Cramer (COOP Mediadores), Lucas Cavassin (MP/PR), Lucas Martins, Allan Kolodzieiski (SEEC) e

29

Carolina Andrade (SEJU) . Ausências justificadas: Ilson Augusto Rhoden (SEET), por conta de uma

30

viagem emergencial; José Jorge Tobias de Santana (SEET), por conflitos na agenda; Andressa

31

Gongora Barboza (ARAS/Cáritas Maringá), por conflitos na agenda; Elediane Carvalho da Rosa e

32

Orlei Salete Bertuol Acco (Movimentos dos Haitianos de Pato Branco – MHAPA), por motivos de

33

organização interna da entidade. 1. Abertura: Cumprimentando a todos os presentes, a Presidente

34

Katyani abriu esta reunião. 2. Aprovação da pauta: A Presidente Katyani fez a leitura da pauta desta

35

reunião. A pauta foi aprovada, com algumas alterações. O Conselheiro César apontou a necessidade de
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36

realizar a apresentação das ações referentes ao Plano Estadual de Políticas Públicas de Refugiados,

37

Migrantes e Apátridas do Paraná 2014-2016 (ponto de pauta nº 7), expressando seu descontentamento

38

com o não cumprimento do cronograma de apresentações. Respondendo ao Conselheiro César, o

39

Conselheiro Vladimir esclareceu que a apresentação do órgão que representa (SESP) ainda não ocorreu

40

por problemas de ordem técnica, já o Conselheiro não tem autonomia para obter os dados necessários

41

ao material a ser apresentado, sendo esta de competência de terceiros. A Conselheira Fátima apontou a

42

imprescindibilidade de as secretarias apresentarem suas ações no que concerne ao Plano Estadual de

43

Políticas Públicas de Refugiados, Migrantes e Apátridas do Paraná 2014-2016, já que o monitoramento

44

do Plano é necessário para atualizá-lo na próxima conferência. O ponto de pauta nº 6, “Ponto de

45

Formação: “O Controle Social: garantia e avanços de políticas públicas e sistema de direitos” - MP/PR”,

46

foi transferido para a próxima reunião. 3. Aprovação da Ata: Ponto não contemplado. 4. Informes:

47

Secretaria Executiva – Mesa Diretora – Conselheiros: A Secretaria Executiva informou sobre as

48

justificativas de faltas. A Presidente Katyani relatou o desligamento oficial do Conselheiro Marcos Stier

49

Calixto do CERMA/PR. A Presidente Katyani informou sobre a solicitação, por parte de Paulo Henrique

50

Mariano, de substituição de suas funções enquanto Secretário Geral deste Conselho, já que o mesmo

51

não dispõe de muito tempo para exercer sua função. A Presidente Katyani indicou então o Conselheiro

52

César como o novo Secretário Geral do CERMA/PR. A Presidente Katyani noticiou que foi realizada uma

53

reunião com a Conselheira Fátima para discorrer sobre a paridade representativa dentro deste Conselho,

54

tal como sobre a ausência de algumas entidades nas reuniões do CERMA/PR. A Conselheira Fátima

55

esclareceu que a presença de todas as entidades representadas neste Conselho é de suma importância,

56

destacando que há sanções para ausências nas reuniões, justificadas ou não. Na continuidade, a

57

Conselheira Fátima, citando o Edital de Convocação Nº 002/2015 – SEJU, Art. 4º, Parágrafo Único, e o

58

Regimento Interno (Resolução CERMA Nº 001, de 21 de Julho de 2016, Título III, Capítulo I, Seção II, Art.

59

9º), explicando sobre o processo de substituição de entidades da sociedade civil no Conselho, por conta

60

da saída do Centro de Apoio ao Estrangeiro no Brasil, expondo que o órgão da sociedade civil que

61

entrará como substituto imediato será a Central Única dos Trabalhadores (CUT). A Conselheira Fátima

62

esclareceu ainda que, ou este procedimento deve ser instaurado em breve, ou teria de ser chamada uma

63

nova conferência temática para uma nova eleição, para assim decidir qual órgão da sociedade civil

64

organizada substituiria o Centro de Apoio ao Estrangeiro no Brasil, já que é de extrema necessidade que

65

haja paridade entre órgãos governamentais e de sociedade civil organizada no CERMA/PR. A Presidente

66

Katyani afirmou que o Conselho vai providenciar o chamamento da CUT para participar do CERMA/PR. A

67

Presidente Katyani comunicou que no dia 22/03 (vinte e dois de março) houve uma reunião do Fórum de

68

Trabalho, junto ao Ministério Público do Trabalho, a qual o CERMA foi convidado a participar. Marcia

69

Terezinha Ponce fez uma breve descrição de como aconteceu a reunião do Fórum de Trabalho,
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70

informando que, como encaminhamento desta reunião, a Cáritas, junto ao Centro de Informação ao

71

Migrante e o Professor Márcio (UFPR), ficou responsável por fazer um levantamento, através das

72

denúncias que chegam à Cáritas e ao Centro de Informação, de quais documentos as empresas estão

73

exigindo dos migrantes refugiados e apátridas para que os mesmos possam ser admitidos em um

74

emprego formal, já que há notícia de que diversas empresas requerem documentos que não são

75

pertinentes ao processo de admissão em empregos. A Conselheira Marcia Ponce informou ainda que foi

76

feita uma proposta de um seminário sobre trabalho, que deve acontecer no segundo semestre de 2017

77

(dois mil e dezessete). A Presidente Katyani, complementando a fala da Conselheira Marcia Ponce,

78

esclareceu que foi proposto também que este seminário fosse realizado em formato de vídeo-

79

conferência, para que seu alcance abranja também o interior do Paraná. A Conselheira Marcia Ponce

80

noticiou ainda que, uma nova reunião do Fórum do Trabalho será realizada no dia 24/05 (vinte e quatro

81

de maio), no Ministério Público do Trabalho, Av. Vicente Machado, 84, Centro, Curitiba, Paraná, CEP:

82

80420-010. A Presidente Katyani solicitou que a memória da reunião do Fórum do Trabalho fosse

83

compartilhada com todos os Conselheiros do CERMA/PR. A Conselheira Elizete pontuou a existência de

84

uma plataforma virtual que encaminha informações do Fórum do Trabalho àqueles que estão numa lista e

85

solicitou que os Conselheiros entrassem nessa plataforma e se inscrevessem para receber essas

86

informações. A Presidente Katyani relatou que houve uma reunião, junto ao Ministério Público Federal,

87

com a Procuradora Regional dos Direitos do Cidadão Eloísa Helena Machado, assessorada por Kelvin

88

Yamaguti, que levou até a Procuradora a dificuldade que o Conselho tem de comunicação com a Polícia

89

Federal, reunião esta com o intuito de auxiliar e viabilizar um modo de solucionar os problemas correntes

90

que estão havendo com a Polícia Federal. A Presidente Katyani expôs alguns encaminhamentos que

91

foram feitos nessa reunião, lendo a memória da mesma, em que, em certa parte, discorre sobre: a

92

necessidade de estabelecer um diálogo com a PF, órgão necessário para se tratar de refugiados,

93

migrantes e apátridas; a criação de um protocolo padronizado de atendimento de migrantes, questão da

94

disponibilização de agente ou estagiário fluente em línguas estrangeiras para o atendimento dos

95

migrantes; verificar a situação do documento lavrado na última Conferência Nacional sobre Migração e

96

Refúgio (COMIGRAR); a necessidade de melhorias no espaço físico de atendimento de migrantes na

97

Polícia Federal; disponibilizar recursos humanos para atendimento telefônico na PF e solicitar ao Estado

98

do Paraná que encaminhe o levantamento de dados referente ao número de refugiados, solicitantes de

99

refúgio e afins existentes no Estado. Kelvin Yuquimitsu Yamaguti pontuou que, por conta dos modelos de

100

sigilo existentes do Ministério Público Estadual (MPE), foi examinada uma forma de fornecer, aos

101

Conselheiros(as) do CERMA/PR, acesso às informações sobre o diálogo com a Polícia Federal, mas esta

102

questão verificou-se impossível. Kelvin complementou dizendo que, o que poderá fazer é atualizar o

103

andamento desta interlocução com a PF em todas as reuniões deste Conselho. André Godinho noticiou,

104

extra-oficialmente, que a Pontifícia Universitária Católica do Paraná (PUC-PR) pode vir a ceder à PF
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105

estagiários fluentes em línguas estrangeiras para comunicar-se com os migrantes, refugiados e apátridas.

106

A Conselheira Elizete expôs a importância de levar essa parceria com universidades até o interior do

107

Paraná, sem concentrar-se apenas na cidade de Curitiba. A Presidente Katyani informou que todos os

108

ofícios que deveriam ser encaminhados por conta das demandas da última reunião, assim o foram. A

109

Presidente Katyani informou também que a denúncia de xenofobia recebida por este Conselho foi

110

devidamente protocolada e registrada, e agora está sob os cuidados da Promotora Ana Paula Pina Gaio

111

(MPE). Na continuidade, a Presidente Katyani noticiou que, enquanto presidente do CERMA/PR,

112

escreveu solicitando que o Ministério Público analisasse com cuidado esta denúncia e que tomasse as

113

devidas providências. A Presidente Katyani comunicou que foi encaminhado ofício ao delegado da PF,

114

solicitando uma reunião de um representante da Polícia Federal junto a representantes deste Conselho,

115

solicitando que a reunião fosse realizada na data de 19/04/2017 (dezenove de abril de dois mil e

116

dezessete), mas que a mesma não ocorreu por falta de espaço na agenda da PF, porém, colocou-se à

117

disposição, junto com a Conselheira Elizete, a marcar outra reunião numa data favorável a todos os

118

envolvidos. A Presidente Katyani informou também que foi encaminhado um ofício ao Secretário de

119

Estado de Segurança Pública, Sr. Secretário Wagner Mesquita de Oliveira, solicitando informações em

120

relação à quantidade de refugiados, migrantes e apátridas em situação carcerária no estado do Paraná,

121

tal como informações como informações pessoais dos cárceres, local de prisão, delito cometido e outras

122

informações pertinentes, mas que este ofício ainda não foi respondido pela SESP. A Presidente Katyani

123

pediu que este Conselho aguarde até a próxima reunião por uma resposta a tal ofício. A Conselheira

124

Elizete informou que há novas normas para a revalidação de diploma de estrangeiros no Brasil, pedindo

125

que Tatyana Friedrich fizesse uma breve explanação sobre isso. Tatyana Friedrich explicou, de modo

126

breve, como se dá agora a revalidação dos diplomas de estrangeiros, reforçando a maior facilidade de

127

migrantes e refugiados em conseguir a revalidação e até a chance de solicitar isenção da taxa para

128

realizar esse serviço. Tatyana Friedrich pontuou ainda que a inscrição para a realização da revalidação

129

de diploma é feita exclusivamente online e que, depois de inscrito, o migrante ou refugiado deve passar

130

por um testo escrito, todo em língua portuguesa do Brasil. A Presidente Katyani solicitou que o Núcleo de

131

Apoio aos Conselhos e Comitês (NAC) encaminhasse essa informação, via e-mail, para todos os

132

Conselheiros e Conselheiras, para fins de informação. A Conselheira Elizete leu um convite da

133

Associação para Solidariedade aos Haitianos no Brasil (ASHBRA) para a tradicional Festa da Bandeira

134

do Haiti, a ser realizada no dia 14/05/2017 (quatorze de maio de dois mil e dezessete), domingo, a partir

135

das 16h, no Memorial de Curitiba, Largo da Ordem, nesta cidade. O convite pedia também uma

136

contribuição financeira para a realização da festa. A Presidente Katyani solicitou que os Conselheiros e

137

Conselheiras fizessem uma ação de arrecadação de finanças para a ASHBRA em seus locais de

138

trabalho, estudo e moradia, de forma sigilosa, entregando o dinheiro arrecadado ao CERMA/PR, para
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139

que o Conselho repasse, até o dia 26/04/2017 (vinte e seis de abril de dois mil e dezessete), o dinheiro à

140

ASHBRA. A Conselheira Maria Tereza solicitou que os Conselheiros e Conselheiras se organizem,

141

enquanto CERMA/PR, para participar da festa, afirmando a importância da representação deste

142

Conselho num evento tradicional de um povo composto, majoritariamente, por refugiados. O Conselheiro

143

Cesar pediu que o Conselho, em especial os órgãos governamentais, reflitam sobre demandas mais

144

pontuais, como atendimento de saúde (testagem de glicose, medição de pressão arterial etc.), a fim de

145

atender de forma mais objetiva demandas básicas da ASHBRA. A Conselheira Lucimar esclareceu que

146

não é o Governo do Estado que promove essas ações de saúde, mas sim a Secretaria Municipal de

147

Saúde de Curitiba, e que poderia tentar articular, junto com este órgão, alguma ação de saúde em prol da

148

ASHBRA e seu público-alvo. O Conselheiro Berthony Pierre fez uma breve descrição da programação do

149

evento. A Presidente Katyani perguntou se seria possível que a SESA fizesse alguma ação nesta festa.

150

Respondendo à Presidente, a Conselheira Lucimar falou que pode tentar, mas acha mais viável que o

151

Conselho faça presença no evento e distribua material educativo aos presentes. André Godinho pontuou

152

que, por ser uma festa, uma comemoração tradicional étnica, não seria pertinente levar ações de saúde

153

ao evento, porém, reforçou a importância deste tipo de ação, mas em ambientes alheios ao de

154

festividade. O Conselheiro César informou que o ofício de convite à festa foi entregue à secretaria

155

executiva para posterior encaminhamento a todos os membros deste Conselho. 5. Relato das

156

Comissões. 5.1) Comissão de Gestão da Informação: O Conselheiro Vladimir realizou a relatoria desta

157

Comissão. A Comissão noticiou que minutou um modelo de ofício a ser expedido para todas as unidades

158

da Polícia Federal que atendem solicitantes de refúgio, visando a formação de um protocolo unificado de

159

atendimento a esta população pelas Delegacias de Polícia Federal (DPF) no Estado do Paraná. O

160

Conselheiro Cesar esclareceu que o requerimento destes dados se dá por conta diferença no

161

atendimento à população de solicitantes de refúgio entre as diversas DPF, podendo assim o CERMA/PR

162

sugerir um protocolo unificado de atendimento. A Comissão reuniu informações sobre as Delegacias de

163

Polícia de Imigração (DELEMIG) e relatou que o Conselheiro Vladimir ficou responsável pelo

164

mapeamento das unidades DELEMIG, a fim de verificar a extensão de sua atuação e verificar como esta

165

Comissão pode trazer maior efetividade nos trabalhos do CERMA partindo desta informação. O

166

Conselheiro Cesar fez a leitura do modelo de ofício supracitado. A Conselheira Elizete solicitou que o

167

ofício versasse também sobre o processo realizado pelos solicitantes de registro de imigração e não

168

somente aos solicitantes de refúgio. Feitas as devidas alterações, o encaminhamento deste ofício foi

169

aprovado pela plenária. 5.2) Comissão de Direitos e Garantias: A Conselheira Maria Tereza realizou o

170

relato desta Comissão. A Comissão relatou a ausência dos representantes da sociedade civil organizada.

171

A Comissão informou que então foi feita a revisão dos ofícios elaborados para posterior aprovação em

172

plenária. Esta Comissão relatou que foi instaurado um protocolado e houve o encaminhamento de um

173

ofício ao MP/PR, para que sejam tomadas as devidas providências em relação à denúncia de xenofobia
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174

recebida pelo CERMA/PR. A Comissão noticiou que, em relação à nova Lei de Migração, os capítulos

175

desta lei foram divididos entre os membros presentes desta Comissão, a fim de obter uma análise mais

176

aprofundada sobre o que diz a nova lei. Foi relatado que esta Comissão elaborará um documento sobre

177

esta nova lei, para que a Comissão de Comunicação e Eventos possa publicizar esta informação. Houve

178

o relato da confecção de um novo ofício ao MP/PR, a ser enviado no dia 08/05/2017, (oito de maio de

179

dois mil e dezessete) que solicita atualizações quanto às providências tomadas em relação à denúncia de

180

xenofobia feita anteriormente. O representante do MP/PR, Lucas Cavassin, noticiou que o Ministério

181

Público Estadual enviou um ofício ao Departamento de Polícia Civil – Divisão de Homicídios e Proteção à

182

Pessoa, informando que obtiveram a resposta deste ofício com a informação de que foi solicitado junto à

183

Corregedoria da Polícia Militar que esta identificasse o agente policial militar flagrado no vídeo de

184

denúncia para investigação e devidas providências. A Presidente Katyani fez uma breve explanação

185

analítica sobre a resolução nº 126/2017 do CEAMIG, que trata sobre a questão de residência temporária

186

de imigrantes advindos de países fronteiriços ao Brasil que não façam parte do acordo de residência

187

Brasil-MERCOSUL. Tatyana Friedrich pontuou que a informação sobre esta resolução foi repassada

188

apenas às DPF presentes nas fronteiras do país, por conta disso, outras DPF não têm conhecimento

189

desta resolução. A Conselheira Maria Tereza informou sobre a confecção de quatro minutas: uma para os

190

órgãos municipais responsáveis pelo cadastro de trabalhadores ambulantes; uma ao CONARE e ao

191

Departamento de Migração do Ministério da Justiça, solicitando esclarecimentos com relação à

192

morosidade quanto ao deferimento nas solicitações de recurso e atraso na emissão dos registros

193

nacionais de estrangeiros (RNE) tanto para refugiados quanto para migrantes, de forma geral; uma às

194

ONGs e entidades da sociedade civil organizada, solicitando o compartilhamento de informações sobre

195

demandas à Comissão de Direitos e Garantias do CERMA/PR, a fim de estabelecer uma discussão para

196

a formação de políticas públicas e devidos encaminhamentos no âmbito deste Conselho; e uma à Dra.

197

Ana Paula Pina Gaio e ao Dr. Olympio de Sá Sotomaior, enquanto representantes do MP/PR, solicitando

198

apoio no pleito à Casa de Passagem junto ao Poder Executivo do Município de Curitiba e do Estado do

199

Paraná. 5.3) Comissão de Comunicação e Eventos: O relato desta Comissão foi feito por André

200

Godinho. A Comissão convidou a responsável pela comunicação da SEJU, Sra. Gisele, e a responsável

201

pela equipe de T.I., Sra. Carla, a fim de discutir a possibilidade de criação de uma página do CERMA/PR

202

na internet. A Comissão relatou que, de acordo com a consideração de Gisele, a alimentação do

203

conteúdo do Facebook é uma demanda que exige constante atualização e, por conta disso, orientou que

204

utilizem a página da própria SEJU para divulgação de notícias e conteúdos comunicativos. Destacou-se

205

então a possibilidade de utilização do Facebook para a divulgação de eventos. A Comissão solicitou a

206

convocação de uma reunião junto à Secretaria de Estado de Esporte e Cultura (SEEC), no dia

207

17/05/2017 (dezessete de maio de dois mil e dezessete), visando a discussão da questão do calendário
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208

de programação de atividades relacionadas ao refúgio, migração e apatridia. A Comissão propôs que seja

209

desenvolvido um protótipo de folder sobre o Conselho. Esta Comissão requestou que a Secretaria de

210

Estado da Comunicação Social (SECS) fosse convidada a participar, como apoio, desta Comissão. A

211

Comissão solicitou que fosse criado um grupo de conversa no WhatsApp, a fim de facilitar e acelerar o

212

processo de trabalho desta Comissão. A Presidente Katyani pontuou que todas as Comissões têm total

213

liberdade para criar grupos no WhatsApp, desde que haja o cuidado de tratar apenas de assuntos que

214

concernem ao CERMA/PR. A Presidente Katyani perguntou se a data da reunião com a SEEC não

215

poderia ser transferida para alguma data anterior ao dia 17/05 (dezessete de maio). A Conselheira Fátima

216

esclareceu que, por questões de logística quanto às Conselheiras de Maringá, seria mais viável manter a

217

reunião como a SEEC nesta data. A Presidente Katyani perguntou se há como, na conferência temática a

218

ser chamada, conceder uma cadeira à SECS e uma a outra instituição da sociedade civil organizada. A

219

Professora Fátima respondeu que há a possibilidade da concessão de lugar no Conselho para mais uma

220

secretaria e mais uma instituição da sociedade civil se a plenária, durante a conferência, entender que há

221

necessidade de tal, mas pontuou que há uma certa demora na alteração da Lei de Criação do Conselho.

222

5.4) Comissão de Monitoramento de Políticas Públicas: O Conselheiro Cesar realizou a leitura dos

223

encaminhamentos da última reunião da Comissão de Monitoramento de Políticas Públicas, acontecida no

224

dia 16 (dezesseis) de março deste mês. A intenção da Comissão é garantir que os encaminhamentos

225

sejam rememorados, atualizados e executados. Sobre a participação do Ministério Público do Paraná

226

como palestrante do Plano de Formação, reafirmaram o encaminhamento e o Conselheiro Cesar

227

Fernandes encaminhará até o dia 17 (dezessete) de abril a minuta do ofício para a Secretaria Executiva,

228

a fim de que o ofício seja encaminhado. Cesar também vai entrar em contato com Claudia para contribuir

229

com o Ministério Público-PR para a construção desta fala. Sobre a relação com a Polícia Federal,

230

definiram os encaminhamentos de protocolar dois ofícios: um solicitando uma reunião para o mês de abril

231

e outro solicitando que a Polícia Federal participe da próxima reunião do Conselho, para um ponto de

232

pauta específico para esclarecimentos sobre tramitação de documentação, exposição das atividades por

233

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

234

atendimentos. André Godinho ficou responsável por redigir a minuta dos ofícios, o quanto antes, com

235

indicativo de que a reunião seja no dia 19 (dezenove) de abril. Sobre o debate da nova Lei de Imigrações

236

(2516/2015), a Comissão aprovou consensualmente a construção de uma Audiência Pública à ser

237

realizada no mês de junho, na Assembleia Legislativa do Paraná. A intenção é atualizar a compreensão

238

sobre os impactos da nova lei em tramitação, os desdobramentos de sua aplicação no estado do Paraná

239

e o processo de consolidação de direitos de imigrantes como um todo. A Comissão aprovou um indicativo

240

de data, para a Audiência, de 21 (vinte e um) de junho, por ocasião do Mês do Migrante. Estabeleceram

241

indicativos de convites para composição da Audiência, quais sejam: Ângela Albino, assistente social do

242

estado de Santa Catarina que exerceu mandato de deputada federal, deputado federal Ivan Valente,
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representantes da Polícia Federal, bancada de deputados federais e senadores paranaenses,

244

representantes da sociedade civil, etc. A partir da aprovação deste encaminhamento na reunião do

245

CERMA/PR, a Comissão operacionalizará os Conselheiros responsáveis para organizar esta Audiência,

246

se aprovada. Sobre o Ofício 001/2017, expedido à Secretaria de Estado de Segurança Pública e

247

Administração Penitenciária em 9 (nove) de fevereiro de 2017 (dois mil e dezessete), solicitando

248

informações sobre a situação carcerária de migrantes, refugiados e apátridas no Paraná, esta Comissão

249

reencaminhará o ofício. O Conselheiro Cesar Fernandes fará o encaminhamento da minuta do ofício para

250

a Secretaria Executiva para que ele seja novamente expedido.

251

Social: garantia e avanços de políticas públicas e sistema de direitos” - MP/PR: Ponto suprimido. 7.

252

Apresentação das ações referentes ao Plano Estadual de Políticas Públicas de Refugiados,

253

Migrantes e Apátridas do Paraná/2014-2016 – SEED, SESP e SESA: As apresentações da SEED e da

254

SESP, conforme já relatado no ponto 4 (Informes: Secretaria Executiva – Mesa Diretora- Conselheiros),

255

não foram possíveis de realizar. A apresentação da SESA foi feita pela Conselheira Lucimar Godoy, que

256

versou sobre a atuação geral da Secretaria de Estado de Saúde e também sobre sua atuação no âmbito

257

de refugiados, migrantes e apátridas, como: o atendimento a todos os migrantes e refugiados que

258

recorrem ao SUS, mediante cadastro prévio, já que o SUS é um sistema universal; participação em

259

eventos sobre esta população e programa Saúde do Viajante, que disponibiliza informações, em língua

260

portuguesa do Brasil, língua inglesa e língua espanhola, sobre saúde no Brasil e no Estado do Paraná. A

261

Conselheira explicou sobre um dos princípios do SUS, que é o princípio da equidade, o qual coloca que o

262

modo de tratamento dado à população deve ser igual para pessoas iguais e diferente para pessoas

263

diferentes. Diversos Conselheiros e Conselheiras fizeram perguntas à Conselheira Lucimar, que

264

respondeu a todos os questionamentos. O Conselheiro Cesar solicitou que a Conselheira Lucimar o

265

encaminhasse, por escrito, todos os dados e informações por ela apresentados, já que, posteriormente, a

266

Comissão de Monitoramento de Políticas Públicas confeccionará um documento com uma síntese das

267

ações realizadas pelos órgãos apresentados. A Conselheira Lucimar sugeriu que se convide alguém que

268

tenha conhecimento sobre o assunto “saúde mental”, para ministrar uma formação aos Conselheiros, já

269

que este assunto se mostra muito importante. 8.Encerramento: A Presidente Katyani agradeceu à

270

presença de todos, encerrando a reunião. A presente Ata foi lavrada pelo Núcleo de Assessoramento aos

271

Conselhos – Departamento de Direitos Humanos e Cidadania (DEDIHC) e, após sua leitura e aprovação,

272

será anexada à cópia da lista de presença assinada pelos integrantes presentes nessa reunião.

32
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