
Aos dez dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois, na sala de reuniões da Prefeitura 

Municipal de Pontal do Paraná, em Praia de Leste reuniram se os membros do Conselho 

Municipal da Promoção da Igualdade Racial de Pontal do Paraná, em primeira chamada, com a 

presença dos Conselheiros: Edicelia Maria dos Santos Souza, presidente; Odinilson José Souza; 

Carla Gouveia Stencel da Costa; Iva Maria Ronahak Lindner; Bernadete Iaciuk; Fernanda 

Mossanik da Silva Persegona; Carla Gouveia Stencel da Costa e Janaina Benatto, teve como 

pautas: espaço para os Conselhos; Seminário de Promoção da Igualdade Racial na Gestão Pública 

e Privada que aconteceu nos dias 4 e 5 de maio, em Curitiba; Arraia Caiçara;  Fundo Municipal 

Para Promoção da Igualdade Racial- FMPIR. A  Presidente do Conselho, professora  Edicélia fez 

a abertura da reunião agradecendo a presença de todos  e iniciou falando sobre a participação 

do Projeto Conhecendo Pontal Sob o Olhar Caiçara e o Projeto AFROLIP – Afrodescendentes de 

Pontal do Paraná no I Arraia Caiçara que acontecerá nos dias vinte e três, vinte e quatro, vinte e 

cinco e vinte e seis de junho, das dezoito as vinte e três horas, no Centro de Eventos Municipais, 

no Balneário Carmery, levará para o evento o banner do Conselho como apoiador,  a presidente 

falou que solicitou para Brasília material de divulgação, como o Estatuto da Igualdade Racial 

entre outros,  que a participação no evento será voluntário sem compensação em folga, estará 

providenciando na barraca uma pescaria sem custo como brinde o pescador levará uma 

Abayomi confeccionadas por voluntários, na sequência  a Dety falou  do levantamento nos 

imóveis do Município para a Casa dos Conselhos, dentre eles no mesmo prédio do Conselho 

Tutelar, em Shangri lá, e outros em estudo pela administração do Município, como próximo 

assunto a presidente falou sobre a participação no Seminário de Promoção da Igualdade Racial, 

em Curitiba, segundo ela conseguiu um espaço de fala quando pode apresentar o Projeto 

AFROLIP para os mais de trinta municípios que lá estavam, é inédito no Paraná este trabalho, 

alguns municípios já estão entrando em contato para conhecer melhor o projeto para 

implementação em seus municípios, avaliou a presença no seminário como muito positiva não 

só para o projeto mais também para a atual administração Municipal que viabilizou para que 

tudo acontecesse. Dentre as atividades do Projeto esta a formação dos professores da Rede 

Municipal de Ensino e como Superintendente Municipal consegue fazer as abordagens, 

atendimentos e orientações para os casos de racismo no município.  Finalmente passou para a 

formalização da criação do Fundo Municipal para a promoção da igualdade racial de Pontal do 

Paraná – FMPIR, que trata a Lei um mil setecentos e quarenta e dois, de oito de dezembro de 

dois mil e dezessete, no Capitulo II, a presidente falou que já foram várias tentativas para a 

viabilização do Fundo e que o primeiro passo é criar um CNPJ através da Secretária que o 

Conselho faz parte, Secretária Municipal de Esporte e Cultura. Sem nada mais a tratar a 

presidente deu por encerrada a reunião agradecendo mais uma vez a presença de todos. Eu Iva 

Maria Ronahak Lindner lavrei e assino a presente ata juntamente com os demais. 

  

 


