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Ata da Reunião Ordinária do CERMA/PR – 30/09/2017

3

No trigésimo dia do mês de setembro de dois mil e dezessete, às 8h30, na Universidade Estadual do

4

Oeste do Paraná – UNIOESTE, na cidade de Foz do Iguaçu, Av. Tarquínio Joslin dos Santos, nº 1300 –

5

Jardim Polo Universitário, 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), Katyani Ogura da

8

Silveira (Ccivil), Maria Tereza Rosa (SEDS), Marcia Leonora Dudeque (SEED), Benedito Isidoro

9

Diniz (SEEC) e Regina Bley (SEJU). Sociedade Civil: Andressa Gongora Barboza (ARAS/Cáritas

10

Maringá), Deusa Rodrigues Favero (Cáritas Arquidiocesana de Londrina), César Rosário Fernandes

11

(Conselho Regional de Psicologia – CRP/PR), Maria de Lourdes Bernartt (Movimento dos Haitianos de

12

Pato Branco – MHAPA), Elizete Sant'Ana de Oliveira (Serviço Pastoral dos Migrantes – SPM), Marcia

13

Terezinha Ponce (Cáritas Arquidiocesana de Londrina) e Edésia de Souza Sato (Pastoral Migratória

14

Arquidiocese Curitiba). Colaboradores(as)/Convidados(as): André Godinho (SEJU), Angélica

15

Furquim (Cáritas PR), João Ponce (Cáritas PR), José C. S. Silva (Cáritas Foz do Iguaçu) e Pe. Luiz

16

Prigol (Pastoral da Mobilidade Humana). No período da manhã, das 8h30 às 10h, aconteceram as

17

reuniões das Comissões, que consistiram em análises de protocolos referentes à temática de cada

18

comissão e deveriam resultar em uma síntese dos assuntos tratados para posterior deliberação no

19

plenário, realizado no período da manhã, das 10h às 12h, com continuação à tarde, das 14h às 19h.

20

Fizeram-se presentes, no período da tarde: Governamentais: Lucimar Godoy (SESA), Katyani Ogura

21

da Silveira (Ccivil), Maria Tereza Rosa (SEDS), Marcia Leonora Dudeque (SEED) e Benedito Isidoro

22

Diniz (SEEC). Sociedade Civil: Andressa Gongora Barboza (ARAS/Cáritas Maringá), Deusa

23

Rodrigues Favero (Cáritas Arquidiocesana de Londrina), César Rosário Fernandes (Conselho Regional

24

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

25

MHAPA), Elizete Sant'Ana de Oliveira (Serviço Pastoral dos Migrantes – SPM), Marcia Terezinha

26

Ponce (Cáritas Arquidiocesana de Londrina) e Edésia de Souza Sato (Pastoral Migratória Arquidiocese

27

Curitiba). Colaboradores(as)/Convidados(as): André Godinho (SEJU), Angélica Furquim (Cáritas

28

Paraná), Lucas Antônio Fávero (UNIOESTE), Elaine Volpato (UNIOESTE), Riad Abdallah

29

(UNIOESTE), Pe. Luiz Prigol (Pastoral da Mobilidade Humana), João Ponce (Cáritas Paraná), Márcio

30

Rosa da Silva (Câmara de Vereadores de Foz do Iguaçu), Joice Lídia da Silva (Câmara de Vereadores

31

de Foz do Iguaçu), Anderson V. De Lima (Polícia Federal), Paulo Satine (Ouvidoria Municipal), Tadeu

32

Madeira (Assessoria Parlamentar) e João Miranda (Câmara de Vereadores). Ausências justificadas:

33

Vladimir Luiz de Oliveira (SESP), Ozeil Moura dos Santos (Centro de Integração Cultural, Comercial e

34

Turístico – Afro Brasileiro) e Clarice Calo (Centro de Integração Cultural, Comercial e Turístico – Afro

35

Brasileiro), por conflitos na agenda. 1. Abertura: Cumprimentando a todos os presentes, a Presidente
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Katyani abriu esta reunião. 2. Aprovação da pauta: A pauta foi lida pela Presidente Katyani e então

37

aprovada. 3. Aprovação da Ata: Ponto de pauta adiado para a reunião de outubro. 4. Informes: Divisão

38

de Apoio aos Conselhos – Mesa Diretora – Conselheiros: A Divisão de Apoio aos Conselhos informou

39

que foram encaminhados ofícios de convocação para esta reunião a todos os órgãos governamentais e

40

entidades da sociedade civil organizada que participam do CERMA/PR, sendo os ofícios do nº 45 ao 72.

41

Foram informadas as justificativas de falta, supracitadas. A Presidente Katyani relembrou um

42

encaminhamento da reunião anterior que fala sobre a apresentação de uma justificativa formal da

43

Associação para a Solidariedade dos Haitianos no Brasil (ASHBRA) para este Conselho, que trate da

44

frequente falta às reunião do CERMA/PR, para que então possa ser avaliada se a vaga desta entidade

45

permanece no Conselho ou não. O Conselheiro César declarou que é necessário que se ouça o que a

46

ASHBRA tem a dizer para que este Conselho possa então tomar qualquer decisão sobre sua

47

permanência ou saída. A Conselheira Márcia Ponce reforçou o dito pelo Conselheiro César, declarando

48

ainda que este Conselho devia buscar uma forma de orientar a ASHBRA sobre a importância do

49

CERMA/PR e como funciona o Conselho. A Conselheira Regina Bley falou brevemente sobre a falta de

50

representatividade dos segmentos sociais nos conselhos de direitos humanos. Destarte, ressaltar a

51

importância da presença da ASHBRA no CERMA/PR, já que esta entidade representa os haitianos. A

52

Conselheira Andressa declarou que concorda com a opinião dos outros Conselheiros e Conselheiras em

53

relação à ASHBRA, porém, disse que é necessário uma análise mais profunda do caso, já que há

54

diversas outras entidades que têm interesse em fazer parte deste Conselho. O Conselheiro Isidoro

55

informou que a SEEC promoverá o Mês da Consciência Negra, assim como está convidando todos os

56

municípios paranaenses a promover atividades e eventos relacionados à cultura afro-brasileira, com

57

poucas respostas. Na continuidade, o Conselheiro Isidoro solicitou que a SEJU auxilie no convite e no

58

estímulo aos municípios para realizarem tais eventos e atividades. A Presidente Katyani informou que o

59

CERMA/PR firmará um pacto de adesão junto à SEJU para estimular os municípios paranaenses a

60

acolher os migrantes, refugiados e apátridas de forma a respeitar seus direitos e sua dignidade humana.

61

A Conselheira Regina sugeriu que este Conselho emita uma recomendação elaborada pela Divisão para

62

Migrantes, Refugiados e Apátridas/SEJU a todos os municípios paranaenses sobre a validação de

63

diplomas de graduação para migrantes, refugiados e apátridas nas universidades públicas do Paraná. A

64

Conselheira Andressa convidou a todos os presentes para estarem presentes num seminário sobre

65

migração, refúgio e apatridia que ocorrerá em Maringá, no dia 17 de novembro, solicitando ainda que

66

este Conselho avalie a possibilidade de trocar a data da reunião de novembro para o dia 18 do mesmo

67

mês, para que todos os Conselheiros estejam presentes no seminário. A Conselheira Maria de Lourdes

68

informou que está sendo desenvolvida pela UTFPR uma campanha chamada “Somos Todos Migrantes”,

69

que terá seu início num evento de projeto de extensão, no dia 25 de novembro, no período da manhã

70

dentro da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) Campus Pato Branco e no período da
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71

tarde em espaço externo, numa praça, a fim de discutir a nova Lei de Migração, ouvir depoimentos de

72

migrantes entre outras atividades, solicitando o apoio do CERMA/PR para a realização do evento. O

73

Conselheiro César solicitou que seja encaminhada pela UTFPR, ao CERMA/PR, uma solicitação formal

74

de apoio ao evento. A Conselheira Márcia Ponce reforçou seu convite para participação no Seminário

75

promovido pela Cáritas, nos dias 27 e 28 de outubro, na cidade de Curitiba, informando ainda que será

76

enviado em breve um convite formal com o local do evento. A Conselheira Maria Tereza informou sobre o

77

aniversário do Centro Estadual de Informação para Migrantes, Refugiados e Apátridas (CEIM),

78

convidando todos para participar de uma reunião técnica de avaliação das atividades prestadas pelo

79

CEIM, no dia 26 de outubro, com horário ainda a definir, noticiando que será disparado um convite formal

80

a todos os presentes assim que o horário do evento for definido. A Conselheira Maria Tereza informou

81

ainda que dia 07 de outubro a ONG “O Planeta É um Só” promoverá um espaço para migrantes, que

82

contará com uma apresentação sobre o trabalho do CEIM. 5. Relato das Comissões: 5.1 Comissão de

83

Gestão da Informação: O relato desta Comissão foi feito pela Conselheira Deusa. Esta Comissão

84

concluiu que existe uma fragilidade muito grande em relação à frequência dos Conselheiros desta

85

Comissão, em especial os governamentais. Esta Comissão declarou que necessita de clareza sobre seus

86

objetivos, definir os papeis de cada membro da Comissão e avançar nos trabalhos. Esta Comissão

87

informa que o levantamento das instituições da sociedade civil que trabalham com migrantes, refugiados

88

e apátridas, a fim de mapeá-las, será feito pela Conselheira Deusa e demais componentes da Comissão.

89

A Comissão de Gestão da Informação propôs que novos Conselheiros venham a compôr esta Comissão,

90

ou que esta Comissão junte-se a alguma outra já existente, a fim de poder dar continuidade aos

91

encaminhamentos. A Presidente Katyani declarou que não seria viável suprimir nenhuma Comissão, já

92

que todas são muito importantes para o bom funcionamento do CERMA/PR, assim como o Regimento

93

Interno deste Conselho versa sobre a existência de quatro Comissões. A Conselheira Regina sugeriu que

94

este Conselho estabeleça diálogo com os órgãos que faltam às reuniões com frequência,

95

conscientizando-os de seu papel fundamental dentro do CERMA/PR, visando a solução do problema das

96

faltas e da dificuldade em levar a cabo os encaminhamentos feitos pelas Comissões. O Conselheiro

97

César propôs que sejam oficiados todas as instituições e os órgãos frequentemente faltantes para que

98

venham às reuniões, complementando ainda que, caso isto não funcione, deve-se oficiar o Ministério

99

Público avisando sobre a não participação e solicitando providências. A Conselheira Deusa esclareceu

100

que, na verdade, não se trata de problemas de frequência nas reuniões de comissão, mas sim um

101

problema de levar as demandas a cabo pela falta de comprometimento dos Conselheiros, tal como a

102

ausência nas reuniões plenárias, geralmente realizadas no período da tarde. A Conselheira Maria Tereza

103

se dispôs a participar de qualquer Comissão que a ela seja solicitada a participação. Este Conselho

104

decidiu por: manter as Comissões com os mesmos integrantes; estabelecer, na pessoa da Presidente

105

Katyani, um diálogo com todas as instituições e órgãos componentes do CERMA/PR para que
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106

frequentem as reuniões e deem sustentabilidade às Comissões; disponibilizar os integrantes da

107

Comissão de Monitoramento de Políticas Públicas, a Conselheira Maria Tereza, a Presidente Katyani e a

108

Conselheira Regina para auxiliar nas atividades das Comissões; e solicitar que a SEJU disponibilize

109

residentes técnicos para trabalharem junto às Comissões. 5.2 Comissão de Comunicação e Eventos:

110

O relato desta Comissão foi feito pela Conselheira Andressa. Sobre a escolha de uma data

111

comemorativa, esta Comissão selecionou o dia 24 de outubro, Dia das Nações Unidas, para que seja

112

escrito um texto e publicado no site do Departamento de Direitos Humanos e Cidadania (DEDIHC),

113

solicitando que algum Conselheiro redija o texto. O Conselheiro César propôs que os Conselheiros

114

representantes do SPM redijam o texto, visto que esta instituição mantém boa relação com o Alto

115

Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR). A Conselheira Elizete (SPM) se dispôs a

116

redigir o texto. Esta Comissão elegeu o dia 20 de novembro, Dia Internacional da Consciência Negra,

117

para também ser redigido um texto a ser colocado na página do DEDIHC. Esta Comissão informou que

118

elaborou uma minuta de ofício a ser enviada aos municípios que realizarão eventos com temática afro-

119

brasileira no mês de novembro, parabenizando estes municípios pela iniciativa. Esta Comissão informou

120

que o Conselheiro Isidoro pretende colocar a logomarca do CERMA/PR no material de divulgação dos

121

eventos supracitados. Este Conselho aprovou as demandas apresentadas por esta Comissão. 5.3

122

Comissão de Direitos e Garantias: O relato desta Comissão foi feito pela Conselheira Maria Tereza.

123

Esta Comissão solicita que seja emitido um ofício ao Ministério Público com relação à postura dos

124

agentes públicos da agência do Sistema Nacional de Empregos (SINE) do município paranaense de Pato

125

Branco, que conforme relatado em reuniões anteriores, foram orientados pelos empresários a não

126

contratar migrantes e refugiados. Esta Comissão informou que, ainda sobre o assunto do SINE, no dia 05

127

de setembro de 2017, na ESEDH, foi realizada uma palestra sobre os atendimentos realizados pelos

128

agentes de Curitiba e região metropolitana, com 37 participantes, tal como no dia 11 de setembro de

129

2017, houve um treinamento dos agentes, com 23 participantes; foi informado que a lista com os

130

municípios participantes será compartilhada com o Secretariado Executivo do CERMA/PR. Esta

131

Comissão propôs o envio de ofício à Cátedra Sérgio Vieira de Mello, solicitando apoio no diálogo com o

132

Ministério da Justiça para realização da Conferência Nacional de Migrantes, Refugiados e Apátridas, tal

133

como apoio para solicitar ao Ministério das Relações Exteriores a regulamentação da nova Lei de

134

Migração. Esta Comissão noticiou que a Presidente Katyani comprometeu-se a marcar uma agenda com

135

o Senhor Senador Álvaro Dias, a fim de tratar sobre a regulamentação da nova Lei de Migração. 5.4

136

Comissão de Monitoramento de Políticas Públicas: O relato desta Comissão foi feito pelo Conselheiro

137

César. Esta Comissão relatou que ele está encarregado de fazer a sistematização das informações sobre

138

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

139

Apátridas do Paraná que a ele serão enviadas pelos demais Conselheiros que compõem esta Comissão,

140

depois de analisarem tais informações. Esta Comissão informou ainda que, o texto final do
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141

monitoramento do Plano Estadual será redigido na reunião das Comissões do mês de outubro, tal como

142

sua apresentação será na mesma reunião. Esta Comissão solicitou que seja adicionado como ponto de

143

pauta da próxima reunião deste Conselho o ponto “Apresentação do Monitoramento do Plano Estadual”.

144

A Conselheira Andressa solicitou retorno sobre sua demanda apresentada na reunião plenária anterior

145

sobre orientar os cartórios sobre documentos para migrantes. A Presidente Katyani esclareceu que será

146

minutada uma nota de orientação ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, para que este órgão

147

oriente todos os cartórios do estado a relativizar os documentos apresentados por pessoas em situação

148

de migração e refúgio, segundo a Lei de Migração. 6. Roda de Conversa: Anderson de Lima fez uma

149

explanação sobre a situação migratória na cidade de Foz do Iguaçu. O Senhor Vereador João Miranda

150

falou também sobre a situação migratória na cidade de Foz do Iguaçu, dando ênfase ao problema do

151

tráfico de pessoas que ocorre na cidade. A Presidente Katyani falou sobre a importância da atuação

152

deste Conselho e do Poder Executivo quanto aos migrantes, refugiado e apátridas, solicitando que a

153

cidade de Foz de Iguaçu crie seu Conselho ou Comitê de migrantes e refugiados. A Conselheira Marcia

154

Ponce solicitou que o município faça a manutenção do espaço de atuação da Cáritas em Foz do Iguaçu,

155

espaço este cedido pelo município para que possam ser realizados os atendimentos aos migrantes e

156

refugiados. O coordenador da política para migrantes e refugiados da SEJU, André Godinho, falou

157

brevemente e apresentou o Guia para Criação e Funcionamento de Conselhos Municipais de Direitos

158

Humanos. José C. S. Silva discorreu sobre segurança pública na cidade de Foz do Iguaçu. Alguns

159

presentes discorreram sobre o trabalho da Irmã Terezinha, enfatizando a importância deste trabalho. O

160

Conselheiro César propôs que seja feita uma moção de apoio à Casa do Migrante de Foz do Iguaçu e

161

uma Moção de Congratulação à Polícia Federal de Foz do Iguaçu pelo seu trabalho de qualidade. Na

162

continuidade, o Conselheiro César solicitou ainda que os Conselheiros governamentais falassem sobre

163

como as Secretarias às quais estão ligados podem agir para resolver os problemas da cidade de Foz do

164

Iguaçu aqui apresentados. A Presidente Katyani declarou que este Conselho deve priorizar as políticas

165

públicas que sejam políticas de Estado, não de governo, visando a manutenção das políticas mesmo

166

quando for trocada a gestão do governo. A Conselheira Maria de Lourdes falou sobre o recente

167

crescimento do fluxo migratório na região de Pato Branco. Foi proposto a este Conselho que sejam

168

chamados vereadores de cidades paranaenses fronteiriças para participar das reuniões. O Conselheiro

169

Isidoro sugeriu que os municípios criem comitês, conselhos e outros tipos de órgãos visando os

170

migrantes, refugiados e apátridas, já que é no município onde os problemas ocorrem de fato. Discutiu-se

171

a possibilidade de institucionalização da Casa do Migrante de Foz do Iguaçu, hoje coordenada pela “Irmã

172

Tereza”. A Conselheira Elizete declarou que a Cáritas vai conversar com a congregação da qual a Irmã

173

Tereza faz parte, para saber se a congregação tem alguma proposta para solucionar o problema do

174

iminente fechamento da Casa do Migrante. A Conselheira Maria Tereza informou que está em processo

175

de discussão a implantação, no CEIM, de um programa que fornece ensino presencial, de educação
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176

básica formal, para a população migrante, com o formato do ensino dos Ensino para Jovens e Adultos

177

(EJAs) e Centros Estaduais de Ensino Básico para Jovens e Adultos (CEEBJAs). Na continuidade, a

178

Conselheira Maria Tereza informou ainda que o CEIM está firmando uma parceria com a Biblioteca

179

Pública do Paraná (BPP) para dar aos migrantes e refugiados acesso à cultura. O Conselheiro César

180

solicitou que cada secretaria representada no CERMA/PR mobilize sua secretaria, na regional do local

181

onde haverá a reunião descentralizada, quando houver, para que a representação local esteja presente,

182

garantindo assim uma melhor conversa a partir das demandas de cada região. A Conselheira Márcia

183

Ponce informou sobre o início de uma campanha mundial da Igreja Católica com o tema “Migração”,

184

noticiando que a campanha começa ainda neste ano e terminará apenas no ano de 2019. Este Conselho

185

decidiu por fazer uma carta de agradecimento à UNIOESTE pelos serviços prestados ao CERMA/PR.

186

Sem mais assuntos a serem tratados e agradecendo à presença de todos, a Presidente Katyani encerrou

187

esta reunião. A presente Ata foi lavrada pela Divisão de Apoio aos Conselhos – Departamento de Direitos

188

Humanos e Cidadania (DEDIHC) e, após sua leitura e aprovação, será anexada à cópia da lista de

189

presença assinada pelos integrantes presentes nessa reunião.
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