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Ata da Reunião Ordinária do CERMA/PR – 19/10/2017

3

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

4

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

5

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

6

CERMA/PR.

7

Governamentais: Fátima Ikiko Yokohama (SEJU), Katyani Ogura da Silveira (Ccivil), Marcia Leonora

8

Dudeque (SEED), Vladimir Luiz de Oliveira (SESP), Benedito Isidoro Diniz (SEEC) e Celma Rosa

9

dos Santos (SETI). Sociedade Civil: Ozeil Moura Santos (Centro de Integração Social, Cultural,

10

Comercial e Turístico – Afro-Brasileiro), César Rosário Fernandes (Conselho Regional de Psicologia –

11

CRP/PR), Maria de Lourdes Bernartt (Movimento dos Haitianos de Pato Branco – MHAPA), Elizete

12

Sant'Ana de Oliveira (Serviço Pastoral dos Migrantes – SPM), Berthony Pierre (ASHBRA) e Edésia de

13

Souza Sato (Pastoral Migratória Arquidiocese Curitiba). Colaboradores(as)/Convidados(as): Maria

14

Tereza Rosa (SEDS), André Godinho (SEJU), Carolina Balbinott Bunhak (Defensoria Pública da

15

União – DPU), Márcia T. Steil (SESA), Abiola Sulaimon Yusuf (CONIPA), Olowofela Afolabi Vincent

16

(CONIPA), Gabriela C. Teixeira (UFPR), Isabella B. Garcia (SEJU) e Douglas Marques (SEJU). No

17

período da manhã, das 8h30 às 10h30, aconteceram as reuniões das Comissões, que consistiram em

18

análises de protocolos referentes à temática de cada comissão e deveriam resultar em uma síntese dos

19

assuntos tratados para posterior deliberação no plenário, realizado no período da manhã, das 10h30 às

20

12h, com continuação à tarde, das 14h às 16h30. Fizeram-se presentes, no período da tarde:

21

Governamentais: Fátima Ikiko Yokohama (SEJU), Katyani Ogura da Silveira (Ccivil), Marcia Leonora

22

Dudeque (SEED), Paulo Henrique Mariano (SETI) e Benedito Isidoro Diniz (SEEC). Sociedade Civil:

23

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

24

César Rosário Fernandes (Conselho Regional de Psicologia – CRP/PR), Maria de Lourdes Bernartt

25

(Movimento dos Haitianos de Pato Branco – MHAPA), Elizete Sant'Ana de Oliveira (Serviço Pastoral

26

dos Migrantes – SPM) e Edésia de Souza Sato (Pastoral Migratória Arquidiocese Curitiba).

27

Colaboradores(as)/Convidados(as): Maria Tereza Rosa (SEDS), Ana Paula Pina Gaio (Ministério

28

Público Estadual – MPE), José Antônio Peres Gediel (UFPR – Cátedra Sérgio Vieira de Mello), Lucas

29

Carli Cavassin (MPE), André Godinho (SEJU), Carolina Balbinott Bunhak (Defensoria Pública da

30

União – DPU), Márcia T. Steil (SESA), Gabriela C. Teixeira (UFPR), Sueli F. Massambani (UNINTER),

31

Madjer Tarbine (Ministério Público Federal – MPF), Lúcio Henrique Magalhães (MPF), Maivi C.

32

Ramalho (ADUS), Daniella M. Pinheiro Lameina (OAB/PR), Catrin Cramer (Coop Mediadores).

33

Ausências justificadas: Andressa Gongora Barbosa (ARAS/Cáritas Maringá), Emerson Cícero de

34

Carvalho (ARAS/Cáritas Maringá), Deusa Rodrigues Favero (Cáritas Arquidiocesana de Londrina) e

35

Marcia Terezinha Ponce (Cáritas Arquidiocesana de Londrina), por conflitos na agenda. 1. Abertura:

3
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36

Cumprimentando a todos os presentes, a Presidente Katyani abriu esta reunião. 2. Aprovação da pauta:

37

A pauta foi lida pela Presidente Katyani, que informou o adiamento, para a reunião de dezembro, do

38

ponto de pauta nº 10 “Palestrante Convidado: Servidora da SEED para falar de nova resolução”, que trata

39

de uma resolução sobre o ensino de língua portuguesa para migrantes e refugiados como língua

40

estrangeira, já que a apresentadora aguarda a finalização do documento para poder apresentá-la. A

41

pauta foi então aprovada. 3. Aprovação das Atas das reuniões de agosto e setembro: A ata do mês

42

de agosto foi aprovada por este Conselho. A aprovação da ata do mês de setembro será tratada na

43

próxima reunião pela questão de seu envio tardio aos Conselheiros do CERMA/PR, em razão da

44

complexidade da elaboração do documento. 4. Informes: Divisão de Apoio aos Conselhos – Mesa

45

Diretora – Conselheiros: A Divisão de Apoio aos Conselhos (DAC) informou que muito em breve serão

46

encaminhados os pedidos de liberação para viagem dos Conselheiros representantes governamentais,

47

em razão da viagem à cidade de Maringá para a reunião descentralizada do CERMA/PR, no mês de

48

novembro. A DAC solicitou que os Conselheiros que ainda não registraram sua senha e finalizaram os

49

trâmites relacionados ao cartão corporativo, façam-no o mais rápido possível, a fim de evitar possíveis

50

problemas. Na continuidade, solicitou ainda que sejam encaminhados ao DAC os nomes e contatos das

51

entidades que serão convidadas a participar da reunião descentralizada supracitada. A Conselheira Maria

52

Tereza informou sobre a Reunião Técnica para balanço de atuação do Centro Estadual de Informação

53

para Migrantes, Refugiados e Apátridas (CEIM), no dia 26 de novembro, entregando um convite para

54

todos os presentes. O Conselheiro Isidoro informou sobre os eventos que a SEEC realizará por conta do

55

Mês da Consciência Negra. A Conselheira Edésia informou sobre a Festa Latino-Americana, que será

56

realizada nesta Capital, no Bosque São Cristóvão, no bairro Santa Felicidade, no dia 22 de novembro, às

57

10h30, convidando a todos os presentes para participarem do evento, que contará com apresentações

58

artísticas e gastronomia típica dos países latino-americanos. A Conselheira Fátima informou sobre o

59

evento promovido pela Cátedra Sérgio Vieira de Melo, da Universidade Federal do Paraná (UFPR), dias

60

30 e 31 de outubro e dia 1º de novembro, informando que na tarde do dia 30 haverá uma reunião da

61

Rede de Apoio aos Migrantes, Refugiados e Apátridas com a representante-chefe do Alto Comissariado

62

das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), solicitando que estejam presentes representantes do

63

CERMA/PR. A Vice-Presidente Elizete informou sobre o seminário “Políticas Públicas para Migração e

64

Refúgio: Desafios e Perspectivas”, na Pontifícia Universitária Católica do Paraná campus Curitiba, em

65

parceria com a PUC e o ACNUR, nos dias 27 e 28 do presente mês. 5. Relato das Comissões: 5.1

66

Comissão de Direitos e Garantias: O relato desta Comissão foi feito por Douglas Marques. Foi relatado

67

que a Conselheira Katyani informou ao presidente da Comissão e aos demais conselheiros sobre as

68

atividades realizadas na reunião descentralizada ocorrida em Foz do Iguaçu. Foi constatado que as

69

deliberações realizadas naquela ocasião, quais sejam elaboração de minuta de ofício ao Ministério

70

Público e minuta de ofício à Cátedra Sérgio Vieira de Mello, não foram realizadas, razão pela qual a
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71

execução das mesmas dar-se-á nesta reunião. Esta Comissão informou ainda que foi estabelecido

72

contato com o escritório do Sr. Senador Álvaro Dias em Curitiba, solicitando audiência com o parlamentar.

73

Foi relatado que, conforme e-mail encaminhado à secretária do Sr. Senador, Vera, esta informou que

74

assim que for definida a data de vinda do parlamentar na próxima semana, esta Comissão será noticiada

75

do horário. A pauta da reunião com o parlamentar será a solicitação de orientações e apoio para

76

regulamentação da nova Lei de Migrações, e participarão da reunião Katyani, enquanto presidente do

77

CERMA/PR, André Godinho, Coordenador da Política para Migrantes, Refugiados e Apátridas/SEJU e

78

representantes da sociedade civil. Sobre a Cátedra Sérgio Vieira de Mello, esta Comissão informa que a

79

Presidente Katyani esclareceu que, conforme contato com o Professor José Gediel, este informou que já

80

está articulando com as demais cátedras do Brasil a elaboração de um documento pleiteando a

81

realização da Conferência Nacional para o ano de 2018, que, quando pronta, será encaminhada aos

82

órgãos competentes do Governo Federal. Por fim, esta Comissão informa que não recebeu nenhuma

83

denúncia ou relato sobre migrantes, refugiados e apátridas. O Conselheiro César reafirmou a importância

84

da presença de um(a) Conselheiro(a) da Sociedade Civil na reunião com o Sr. Senador Álvaro Dias, com

85

a plenária elegendo a Vice-Presidente Elizete e/ou o Conselheiro César para participação na reunião. Foi

86

feita a leitura, a edição e a aprovação dos documentos que serão enviados ao MPE e à Cátedra

87

supracitada. 5.2 Comissão de Gestão da Informação: O relato desta Comissão foi feito pela

88

Conselheira Edésia. Esta Comissão informou que a Conselheira Edésia relatou brevemente a situação

89

dos haitianos que estão chegando ao Brasil sem Passaporte. Esta Comissão relatou o caso de uma

90

criança haitiana que não obteve permissão para estar no Brasil. A Vice-Presidente solicitou apoio da DPU

91

para atuar neste caso. Esta Comissão relatou que está havendo uma prática de estelionato de migrantes

92

haitianos pela empresa “CWB Travel”, sito à Rua Mariano Torres, nesta Capital. Tal empresa cobra o

93

valor aproximado de R$3.700,00 (três mil e setecentos reais) pelas passagens áereas para o Haiti, tendo

94

até oito migrantes por dia. A Vice-Presidente solicitou que esta denúncia seja enviada por escrito para o

95

CERMA/PR e para a Comissão de Direitos e Garantias, informando que isso já devia ter sido feito antes

96

porque as denúncias são da competência de tal Comissão. 5.3 Comissão de Monitoramento de

97

Políticas Públicas: O relato desta Comissão foi feito pelo Conselheiro César. O Conselheiro César

98

informou que há um ponto de pauta específico para a apresentação do monitoramento do Plano Estadual

99

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

100

Paraná, cuja avaliação foi feita por todos os membros desta Comissão. Sendo assim, não há mais o que

101

relatar no presente ponto de pauta. 5.4 Comissão de Comunicação e Eventos: Não houve reunião

102

desta Comissão. O Conselheiro César leu o texto elaborado por esta Comissão como demanda da

103

reunião anterior do CERMA/PR, o qual será divulgado no site do DEDIHC/SEJU. Além da publicação,

104

este Conselho decidiu por oficiar o ACNUR, congratulando-os pelo trabalho realizado para os migrantes e

105

refugiados. A Vice-Presidente Elizete solicitou que o Conselheiro Berthony Pierre esclarecesse os
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106

motivos das faltas recorrentes da ASHBRA nas reuniões deste Conselho. O Conselheiro Berthony falou

107

brevemente sobre os motivos das faltas desta instituição. O Conselheiro César reforçou a importância da

108

participação desta instituição neste Conselho. O Conselheiro César falou ainda sobre conhecer as

109

dificuldades de participação de trabalhadores da sociedade civil, declarando que é preciso deixar de

110

trabalhar por um dia no mês para estar presente nas reuniões, o que nem sempre é autorizado pelo

111

empregador e pode prejudicar o Conselheiro. O Conselheiro César pontuou ainda a necessidade de criar

112

condições melhores para garantir ao máximo a participação das entidades formadas por migrantes,

113

refugiados e apátridas. O Conselheiro César propôs que seja chamado um estudante universitário

114

migrante para realizar uma formação para este Conselho. O Conselheiro César solicitou ainda que seja

115

construída uma equipe que esteja preparada para dar repasses e informes prévios, antes das reuniões,

116

sobre o que está sendo discutido no Conselho, para que seja mais viável a participação de entidades que

117

não tenham assento no CERMA/PR. A Vice-Presidente Elizete esclareceu que não foi possível que os

118

Conselheiros da ASHBRA estivessem presentes na reunião descentralizada em Foz do Iguaçu em razão

119

de tais Conselheiros ainda não terem feito seus cartões corporativos. 6. Relato Sobre a Reunião

120

Descentralizada: O Conselheiro César fez um breve relato do que ocorreu na reunião descentralizada

121

do CERMA/PR, realizada na cidade Foz do Iguaçu, no dia 30 de setembro do presente ano. Foi discutida

122

a permanência da ASHBRA neste Conselho, com a aprovação, em plenária, da permanência da

123

instituição no CERMA/PR. 7. Relato sobre a Reunião com o Grupo de Trabalho de Londrina: A

124

Presidente Katyani informou que esteve, junto com a Conselheira Fátima, presente na reunião do GT do

125

Migrante, em Londrina. Solicitou que a Conselheira Fátima fizesse um breve relato sobre as discussões

126

que aconteceram em tal reunião. A Conselheira Fátima informou que o GT trata de migrantes, refugiados

127

e apátridas residentes na cidade de Londrina e em toda a região, com ênfase nas cidades vizinhas, onde

128

há maior empregabilidade dessas pessoas. Informou também que a reunião foi sobre como o CERMA/PR

129

pode auxiliar o GT a conquistar credibilidade e voz para tratar dos assuntos pertinentes aos migrantes,

130

refugiados e apátridas, relatando que a fala dos representantes do CERMA/PR foi em torno da formação

131

jurídica e legal do grupo de trabalho, bem como as competências em relação à formação de um

132

Conselho de Direitos e de um Comitê. 8. Planejamento da Reunião em Maringá: O Conselheiro César

133

solicitou que os representantes governamentais mobilizem suas Secretarias para que a representação

134

regional de Maringá esteja presente na reunião. A Presidente Katyani retomou os encaminhamentos da

135

reunião anterior, lembrando que deve ser encaminhado ofício de apoio à formulação da lei que institui o

136

Comitê do Migrante em Foz do Iguaçu. A Presidente Katyani apresentou o material gráfico que será

137

distribuído na cidade de Maringá, convidando a população para participar da reunião descentralizada.

138

Houve edições da plenária no conteúdo do material gráfico. A Presidente Katyani se dispôs a minutar um

139

ofício que será enviado pela Divisão de Apoio aos Conselhos para todas as Secretarias representadas

140

neste Conselho, a fim de que os representantes enviem esse documento aos representantes dos
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141

escritórios regionais das secretarias em Maringá. A Conselheira Fátima solicitou que os Conselheiros que

142

ainda não fizeram seus cartões corporativos o façam com celeridade, a fim de organizar os trâmites

143

financeiros para a viagem e estadia em Maringá. 9. Apresentações: Monitoramento do Plano pela

144

Comissão de Monitoramento de Políticas Públicas e pelo Ministério Público: O Conselheiro César

145

explicou qual foi a metodologia usada para avaliação do Plano Estadual de Políticas Públicas para

146

Promoção e Defesa dos Direitos de Refugiados, Migrantes e Apátridas do Paraná. A plenária aprovou a

147

seguinte metodologia de apresentação: o MP expunha sua avaliação sobre o Plano, ponto após ponto,

148

junto com a Comissão, também ponto após ponto, numa forma de fazer uma avaliação conjunta e rápida.

149

A Dra. Ana Paula Pina Gaio explanou brevemente que o MP é responsável pela fiscalização e

150

monitoramento das políticas públicas para migrantes, refugiados e apátridas, assim como explicou

151

brevemente sobre a metodologia de avaliação usada pelo MP. A Dra. Ana Paula fez a apresentação de

152

todos os pontos avaliados, tal como o Conselheiro César e a Conselheira Márcia Dudeque também o

153

fizeram. Houve perguntas da plenária sobre os dados apresentados, todos devidamente respondidos. O

154

Conselheiro César propôs a leitura e o debate de um eixo do monitoramento do plano em cada reunião

155

do CERMA/PR, proposição esta acatada pelo pleno. A Dra. Ana Paula informou sobre o Seminário de

156

Direitos Humanos que ocorrerá dias 20, 21 e 22 de novembro, na Sede do Ministério Público Estadual do

157

Paraná, no bairro Centro Cívico, nesta capital, que contará com mesas de discussões com a sociedade

158

civil e refugiados, migrantes e apátridas. Este Conselho solicita o envio das apresentações de eslaides

159

para todos os Conselheiros e Conselheiras. José Gediel informou sobre alguns eventos que ocorrerão na

160

UFPR, pertinentes aos migrantes, refugiados e apátridas, com informações sobre data, local e horários

161

ainda a confirmar e divulgar para o CERMA/PR. Sem mais assuntos a serem tratados e agradecendo à

162

presença de todos, a Presidente Katyani encerrou esta reunião. A presente Ata foi lavrada pela Divisão

163

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

164

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

165

reunião.
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