
ATA REUNIÃO COMPIR

Uberlândia, 11 de abril de 2017

Início da reunião às 18:55                                                           Término da reunião às 20:15h

Estavam presentes na referida reunião membros: Gilmar Batista (Presidente); Lorena de Oliveira
(vice-presidente);  Pollyanna  Fabrini (secretária);  Cláudio  Mendes titular  do  segmento  CEC;
Gilberto  Rezende titular  do  segmento  de  religiosidade  de  matriz  africana;  Marisa  da  Silva
suplente  do  segmento  religiosidade  de  matriz  africana;  Eduardo  Martins titular  do  segmento
Assosamba,  Tatiana Maia suplente da secretaria de comunicação;  Jôse Mara suplente segmento
irmandade Nossa sra. Rosário;  Dandara Tomazini titular do segmento movimento negro. Estava
também como participantes  da comunidade  Leandro Geraldo da Costa assessor  da vereadora
Pâmela,  Mirson  Fernandes representante  da  Tenda  coração  de  Jesus,  Maria  José  Fabiano
representante do SINTET/UFU e José Eduardo representante da religiosidade de matriz africana.
Nessa composição tínhamos 9 membros com direito a voto e 14 participantes no total. Obs.: Willian
Garcia, vulgo Chokito apareceu no início da reunião, mas se ausentou em seguida por necessidade
de estar em outra reunião referente a congada. Sua presença se daria também como representante da
comunidade.

A pauta  da  reunião  ordinária  iniciou-se  com  fala  do  presidente  Gilmar  Batista  reforçando  a
importância  da  reunião  em  questão  por  se  tratar  da  divisão  de  tarefas  para  realização  da  IV
conferência Municipal de Promoção da Igualdade Racial ea importância da representatividade do
governo em referida pauta.  Foi retirado que executiva fará ofício cobrando a representatividade
governamental  e,  como  o  conselho  está  vinculado  a  Secretaria  de  Cultura,  pediremos  para  a
secretária Mônica Debs endossar e assinar essa cobrança para ser encaminhada junto as secretarias
que  fazem parte  do  conselho.  Presidente  intera  discussão  que  foi  levantada  em um grupo  de
whatsapp referindo a organização da chamadas de conferência como” mesma panelinha”, explicou
o contexto e informou que a reunião foi ampliada justamente para que a comunidade pudesse opinar
na construção com transparência e participar de todo processo.

Foi  informado  pela  conseleira  Pollyanna  que  até  o  momento  não  possuímos  regimento  para
direcionar a conferência municipal e o único dado que temos de atual é a resolução instaurada pel
Estado, chamando para conferência estadual de forma muito genérica. Foi perguntado a conselheira
Dandara, por ser membro da Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial se possui alguma
previsão de construção desde documento ou novas notícias sobre a conjuntura nacional. A mesma
informa que apenas hoje foi dada a posse do novo Secretário Especial de Políticas de Promoção da
Igualdade  Racial,  Juvenal  Araújo  Júnior.  Até  o  momento  não  tem  planilha  orçamentária  para
realização da  conferência  Nacional,  mas  como já  foi  indicado datas  limites  para  realização da
Conferência Municipal, a partir da resolução do Estado elaboraremos nosso próprio regimento. Foi
levantado ao  conselho  como primeira  pauta  se  faríamos  uma Confereância  regional  ou  apenas
municipal, entendendo que estamos com curto prazo de realziação e pouco recurso para colaborar
com  o  deslocamento  e  participação  regional.  O  conselheiro  Gilberto  Resende  fala  que  nas
conferência passadas sempre se fazia o convite para as regiões do triângulo mineiro, faziam as
eleições dos delegados e os próprios convidados cediam as cadeiras para o município de Uberlândia
por entender já estatem mais envolvidos com o processo. Gilmar Batista fala da necessidade de
chamar os demais para somar com o evento até porque Uberlândia e algumas figuras da cidade
possuem ressonância  na  região  e  seria  constrangedor  não convidá-los.  Foi  aberta  votação para
retirarmos se a Conferência teria caráter regional ou municipal; tivemos 7 votos favoráveis para
conferência  municipal,  1  voto para conferência  regional  e  1  abstenção.   Ficou aprovado que a
Conferência terá caráter Municipal, mas estamos disponíveis caso necessário, para orientações e



auxílio metodológico as regiões que desejam realizar conferências e estender o convite para somar
junto ao nosso evento. 

Nas parte deliberativa da reunião, dividimos comissões para otimizar nosso trabalho e pedimos para
que cada presente se deslocasse para a comissão que tivesse afinidade e possibilidade de contribuir:

1- Comissão Organizadora e logística

– Conceição Leal (indicada pelo conselheiro Gilmar)

– Lorena de Oliveira

– Eduardo Martins

– Dandara Tomazini

– Pollyanna Fabrini

– Maria José

– Gilmar Batista

2- Comisssão de Metodologia e elaboração de regimento

– Pollyanna Fabrini

– Leandro Costa

– Marisa da Silva

– José Eduardo

3- Comissão de comunicação

– Tatiana Maia

– Gilberto Resende

– Vanesca tomé (indicada pelo conselheiro Gilberto)

– Maria José

– Conceição Leal (indicada pelo conselheiro Gilberto)

4- Comissão de articulação  e mobilização

– Andreia Boni (indicada pelo conselheiro Gilberto)

– Jôse Mara

– Mirson Fernandes

– Cláudio Mendes

– Joaquim Griconeu  (indicada pelo conselheiro Gilberto)

Lembrando que toda a comunidade é bem vinda na construção do evento e que as comissõse estão
em aberto para aglutinar novos membros.

Retiradas  importantes  que  serão  melhor  problematizadas  na  próxima  reunião  para
iniciarmos a estrutura do evento:

• Já possuímos da data exata de realziação, acontecerá dia 02 e 03 de junho no auditório
Cícero Diniz.

• Há necessidade de fecharmos um tema central para Conferência Municipal

• Contato imediato com palestrantes que versam sobre a temática de Promoção da Igualdade
racial, foram citados Hélios Santos, Sueli Carneiro e Rosa Margarida.



• Retiramos que toda terça será realizada reuniões das comissões para desenhar a proposta do
evento. Próxima reunião será no dia 18/04/2017 às 18h na sala de reuniões Pedro Gustín da
Câmara Municipal.

• Assessor Leandro vai verificar com a vereadora Pâmela reunião com todos membros da
comissão  racial  da  camara  de  vereadores  para  verificarmos  apoio  como  passagens  e
hospedagens para palestrantes convidados. Assim que tiver data exata, faremos chamada a
todo conselho para participação da reunião.

• Comissão deverá trazer para próxima reunião, o tema fechado e a programação do evento.

• Pollyanna entrará em contato com a comissão instaurada em Belo horizonet na tentativa de
colher novas informações e fecharmos um modelo compatível a Conferência Estadual.

• Estender contatos com alguns deputados que possam colaborar com a realização do evento,
FIEMG, e demais seguimentos de apoio.

Sem mais para o momento, foi findada reunião.


