
ATA REUNIÃO COMPIR

Uberlândia, 21 de fevereiro de 2017

Início da reunião às 19:00                                                           Término da reunião às 21:15h

Estavam presentes na referida reunião membros: Gilmar Batista (Presidente); Pollyanna Fabrini
titular  do  segmento  secretaria  de  cultura;  Lorena Silva titular  do  segmento  NEAB/UFU;  Ana
Paula Monteiro suplente do segmento CEC; Cláudio Mendes titular do segmento CEC;  Marisa
da Silva suplente do segmento religiosidade de matriz africana;  Gilberto Rezende suplente do
segmento religiosidade de matriz africana;  Conceição Leal titular do segmento mulheres negras;
Luís  César titular  do  segmento  da  OAB;  Eduardo  Martins titular  do  segmento  Assosamba;
estavam também como  participante  da  comunidade  José  Eduardo  Camargo,  e  Mirson  Martins
representando a Tenda Coração de Jesus. Nessa composição tinhas 8 membros com direito a voto.

A pauta  da  reunião  iniciou  com a  tentativa  de  formulação  da  nova  exexutiva.  Um vez  que  a
presidência  estava  em  vacância,  havia  necessidade  de  consulta  do  atual  vice-presidente  para
confirmar interesse em assumir tal função. Nessa conjuntura ficou firmado que a presidência passa
a ser ocupada na pessoa de Gilmar Batista, suplente do segmento do movimento negro. O mesmo
relata o interesse em exercer a presidência e fortalecer o conselho para que possamos avançar em
conquistas em prol da igualdade racial. Desse modo, conforme regimento interno, falta escolha do
membro do governo e de instituição de ensino para publicação da atual executiva. A conselheira
Conceição  Leal  pede  a  palavra  e  indica  para  vice-presidência  o  membro  Cláudio  Mendes  do
segmento CEC e/ou Gilberto Rezende do segmento religiosidade. Foi informado e discutido por
todos presentes que a executiva necessita de 1 (um) representente do governo, 1 (um) representante
da sociedade civil  e 1 (um) representante da instituição de ensino.  Atualmente temos apenas o
NEAB-UFU como representante de instituição e ensino, sendo necessário que Lorena - titular de tal
segmento ou Guimes-suplente de tal segmento manifeste o interesse de composição da executiva.
Como os representantes do governo estão em atualização de dados junto ao Conselho, os mesmos
não foram convocados para essa reunião extraórdinária. Foi informado pela conselheira Pollyanna
que ainda falta  os representantes da Secretaria Municipal de Saúde indicar seus representantes e
enviar um novo decreto de publicação para atualizar representatividade governamental junto ao
conselho.  Assim, a próxima reunião ordinária que se dará no dia 14 de março, ficou estabelecido
convocação  dos  representantes  do  governo  e  definição  da  executiva.  Após  todas  as  falas,  e
indicação  do  presidente,  ficou  decidido  que  a  próxima  reunião  do  Conselho  de  Promoção  da
Igualdade  Racial  será  realizada  no  dia  14  de  março  às  18:30  na  sala  de  reuniões  da  Câmara
Municipal – Pedro Gustín.

Em  seguida  foi  questionado  pela  conselheira  Conceição  Leal,  sobre  a  reunião  conjunta  a  ser
realizada junto a comissão racial da câmara,  esta tirada em última reunião para apresentação oficial
do conselho. A mesma questiona que possui membros que estão indo em reuniões representando o
Conselho sem ao menos comunicar os demais, foi dado como exemplo reunião que foi realizada no
gabinete  da vereadora Pâmela  Volp na semana passada em que a  conselheira  Pollyanna estava
presente e não comunicou o Conselho. Em fala, a conselheira Pollyanna diz que estava em reunião
no gabinete  da  vereadora  como representante  da  Diretoria  de  Igualdade  Racial  em cosntrução
conjunta de uma ação e não em nome do Conselho, foi reforçado a necessidade de compreendermos
que  para  além de  conselheiros  os  membros  de  forma  geral  são  convidados  para  reuniões  em
diferentes espaços políticos enquanto pessoas de representatividade junto a seus papéis de liderança
e  luta  pela  igualdade  racial,  e  junto  aos  segmentos  em que estão  inseridos.  Desse  diálogo  foi
retirado o agendamento  de uma reunião em dia de  sessão da câmara,  para que  o Conselho se
apresente oficialmente; momento de fala do presidente, onde possamos levar um documento com



nossas  propostas  de  ação.  O documento  será  elaborado  pela  conselheira  Lorena  e  em seguida
mandado ao membros para colaborar com sua construção. Também foi retirado agendamento de
reunião junto a Secretaria Geral de Governo com o mesmo propósito. 

Adentrando na próxima pauta, foi informado pela conselheira Pollyanna que mandará por e-mail a
lista dos representantes do governo já indicados. (Segue em anexo).

A reunião foi finalizada com o debate da necessidade de alterações do regimento interno, onde essas
mudanças,  por  demandarem maior  tempo,  necessitam serem discutidas  posteriomente,  tendo  a
necessidade de oficializar o conselho em sua executiva e seus membros. Posteriormente foi dado
informes diversos; o membro Gilberto Rezende informa que entregará documentação do cosnelho
que ainda  está  com ele,  informou sobre  um projeto  que  está  construíndo  e  discutindo junto  a
instâncias estaduais  para instauração do DECRADI – Delegacia de Crimes Racial  e Delitos de
Intolerância.  Também  foi  informado  por  tal  membro  ser  o  atual  presidente  da  federação  de
religiosidade de matriz africana e está em processo de criação de um conselho para esse segmento.
Foi divulgado um evento a ser realizado no mês de maio, provavelmente dia 13, configurando o 4°
Encontro Regional de Pretos Velhos. 

Outro  informe dado foi  pelo  atual  presidente  Gilmar  Batista,  que  está  organizando  um evento
intitulado  “Tributo  Divas  do  Samba”  no  dia  18  de  março,  na  vertical  escalada,  R.  Rafael  de
Lourenço, 45 - Santa Maria, esse projeto se dá em comemoração ao dia internacional da mulher e
divulgação da cultuar negra na cidade. 

Sem mais para o momento, foi findada reunião.


