
ATA REUNIÃO COMPIR

Uberlândia, 14 de março de 2017

Início da reunião às 18:50                                                           Término da reunião às 20:32h

Estavam presentes na referida reunião membros: Gilmar Batista (Presidente); Pollyanna Fabrini
titular do segmento secretaria de cultura;  Cláudio Mendes titular do segmento CEC;  Ana Paula
Monteiro suplente  do  segmento  CEC  Marisa da Silva suplente  do  segmento  religiosidade  de
matriz  africana;  Conceição  Leal titular  do  segmento  mulheres  negras;  Luís  César titular  do
segmento da OAB; Iris Carmem titular do segmento secretaria de desenvolvimento social; Neívia
Galles titular segmetno secretaria de comunicação social; Dandara Tomazini titular do segmento
movimento  negro  e  Pâmela  Volp segmento  Câmara  Municipal  .Estavam  também  como
participantes da comunidade  José Eduardo Camargo -  Babà Ladè Kan,  Leandro Geraldo da
Costa assessor da vereadora Pâmela, Abel chefe de gabinete do vereador Thiago Fernandes; Mauro
assessor  do vereador  Baiano;  e  Mirson Fernandes representante  da  Tenda coração de  Jesus  e
FIEMG. Nessa composição tinhas 10 membros com direito a voto e 16 participantes no total.

A pauta da reunião iniciou com fala e justificativa do atual presidente Gilmar Batista, no intuito de
firmar junto aos conselheiros seu comprometimento com o conselho e importância de construção
conjunta. Em seguida foi sugerido pela conselheira Conceição Leal uma roda de apresentação de
todos presentes. Pós apresentação, foi aberto fala para informes. A vereadora Pamela Volp informou
sobre seu projeto de lei  que  dispõe sobre a  criação do  Dia Municipal  das Mulheres Dandara
voltado para as Micro e Pequenas Empreendedoras de Uberlândia  que foi aprovada em primeira
sessão. Conselho Cláudio do CEC faz informe sobre o outro projeto de lei  também de referida
vereadora, da utilização do nome social.  O projeto foi aprovado em 1° sessão, mas articulações
efetuadas pelos membros do legislativo indicam que o projeto não será aprovado em 2° sessão. Em
seguida conselheiro Cláudio relata a insatisfação com suposta bancada evangélica e por esse motivo
fará uma carta de repúdio assinada pelas entidades que representa em específico o Conselho de
Saúde Setor Sul no qual atua como presidente. Neívia representante da secretaria de comunicação
social informa que tem compromisso pessoal e conforme informado antes do início da reunião saiu
no horário da 19h10. Pâmela pede fala e faz um apelo em respeito a diversidade tanto de raça,
gênero e sexualidade. Explana sobre a importância do projeto de lei que possibilita o uso do nome
social e deixa sua insatisfação sobre a possibilidade de ser reprovado em 2° sessão. Abel intervém e
pergunta como anda as tramitações na casa e se mesmo com alguns posicionamentos contrários
terão força para aprovação do projeto. Pâmela diz que ainda é dificil mensurar aprovação ou não, só
restando aguardar 2° sessão. 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 menção do mês da mulher
e divulgação da cultura negra e protagonismo da mulher negra. Conselheira Conceição Leal fala da
visita realizada a ministra Luislinda Valois dos Direitos Humanos que estava em atividade na cidade
próxima  - Araguari e da sua posição em realizar a visita. O intuito foi cumprimentar a mesma por
se tratar de uma mulher negra e que atuou na Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade
Racial  (SEPPIR).  Completa  que  nem  a  direita  nem  a  esquerda  representou  os  interesses  do
movimento negro em geral e não mostrou a que veio. Falou da peça  “O Topo da Montanha”, onde
receberemos o ator Lázaro Ramos e atriz Taís Araújo nos dia 25 e 26 de março no Teatro Municipal.
A mesma está organizando uma comissão de boas vindas, com possibilidade de ofertar um título de
cidadão  benemérito  com  recepção  com  um  almoço  ou  jantar  para  homenageá-lo  quanto  sua
contribuição as causas raciais. Esta articulação está sendo efetuada junto aos produtores da peça
para averiguar se o ator e atriz aceitarão tal recepção. Colocou sua insatisfação com a conjuntura



atual do movimetno negro e espera que o Conselho de Promoção da Igualdade Racial e a Diretoria
de Igualdade Racial do Município elabore políticas públicas de igualdade de tratamento assim como
ações práticas para esse fim. Fez um adendo quanto a religiosidade, que por mais que tenhamos que
fortalecer  os  'irmãos  de  santo'  também  não  podemos  esquecer  dos  'irmãos  evangélicos',  que
possuem representatividade expressiva, e também devemos estar atentos para saber como está e se
está sendo realizado política de inclusão para esse segmento. A conselheira Dandara, que também
faz parte do Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial,  faz um informe sobre  a IV
CONAPIR (Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial), explica que a SEPPIR está
atualmente com um secretário interino e com isso uma problemática de recurso para realização da
mesma. Indiferente da convocação nacional e do decreto instaurado que assume o compromisso do
governo para realização da conferência nacional, há um empencilho estrutural de falta de recurso e
sem planejamento orçamentário para tal fim. A conselheira também estende o convite para o ato que
será realizado na data de 15 de março às 17h, contra a reforma da previdência com concentração na
praça  Tubal  Vilela.   Mirson fala  da   importância  de cobrarmos fundos e  ajuda financeira  para
realização das ações relacionada a Conferência Municipal de Promoção da Igualdade Racial tanto
dos deputados em âmbito federal  quanto  estadual,  se  colocou a disposição para articular  essas
aproximações  e  colaborar  com  a  atividades  da  conferência.  Mauro  representante  do  vereador
Baiano justificou outro compromisso e saiu da reunião às 19:38. Conselheiro Luís César informa
que a Comissão da OAB está de portas  abertas para colaborar com o que o conselho venha a
precisar,  fala  da  importância  de  não perdemos  as  pautas  já  debatidas  e  encaminhadas;  fala  da
importância  de assumirmos enquanto conselho pauta  nacionais  e  que o conselho some com as
mesmas levando seus representantes. Diz na necessidade do conselho ser mais ativo e ir as ruas
reivindicar sobre temas em que negros e pobres serão mais atingidos.

Entrando nos pontos de pauta: 

1- formulação da nova executiva

Pollyanna fala da necessidade de instaurarmos a executiva, oficializar esse trâmite para que em
conjunto possamos rever as mudanças necessárias no regimento interno. 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  Núcleo  de  Estudos  Afro-brasileiros  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. Foi deliberado pelo conselho que a cadeira de
vice-presidência  será  exercida  pelo  NEAB, sendo acordado envio  de  ofício  informando devida
instituição  que,  caso  nenhum dos  conselheiros  em questão  tenha  disponibilidade  para  atuar  na
executiva  indique  algum  representante  que  passará  a  suplente  e  exerça  tal  função.  Para
representação do governo, como tinhamos poucos representantes que se dispuseram para cadeira da
executiva  ficou  firmado  retirada  em uma próxima  reunião  extraordinária.  Irís  representante  do
governo justificou compromisso e saiu da reunião às 20h14, em seguida vereadora Pâmela também
justifica compromisso com outra reunião e saiu âs 20h15. 

2- Propostas de ação para o primeiro sementre 2017

A maioria informa a importância de iniciarmos os trabalhos e estruturar a Conferência Municipal.
Foi  informado pela Pollyanna que a resolução do Estado já está efetuada com convocação definida
nas datas 25, 26 e 27 de agosto na região de Belo Horizonte. Foi definido que convocássemos uma
reunião  extraordinária  para  retirada  de  comissão  organizadora  com  frentes  específicas  para
realziação da Conferância municipal, as mesmas deverão ser realizadas até dia 6 de junho.

Sem mais para o momento, foi findada reunião.


