
ATA REUNIÃO 
Reunião ordinária

Uberlândia, 13 de junho de 2017

Início da reunião às 18h40                                                         Término da reunião às 20h15

Estavam presentes  na  referida  reunião  Pollyanna  Fabrini  (secretaria  de  cultura),  Leandro  costa
(Assessor  Pâmela  volp),  Atan  Gonçalves  (segmento  capoeira),  Marisa  da  Silva  (segmento  da
relgiosidade),  Gilmar  Batista  (Segmento  movimento  negro),  Mirson  Martins  (representante  da
comunidade),  Cristiane  Oliveira  (Assessrora  Isac),  Jôse  Mara  (segmento  irmandade  N.Sra.  Do
Rosário e  São Benedito),  Kelly Ferreira  (segmento  OAB),  Aline (secretaria  geral  do governo),
Maria  Cristina  (secretaria  da  educação),  Gilberto  Rezende  (segmento  religiosidade),  Adalberto
Rodrigues (suplente secretaria da educação),  Neivia Galles (secretaria da comunicação),  Deleon
Martins (representante da comunidade), Regina Justino (secretaria da saúde).

Pautas:
1. Chamada da IV Conferência Municipal de Promoção da Igualdade Racial
2. Balanço do Fórum Regional

A reunião iniciou com pedido da Jôse (segmento irmandade N.Sra. Do Rosário e São Benedito)
informando que sairá as 19h por ter outra reunião junto a comunidade congadeira, para convocação
de nova diretoria. O presidente Gilmar Batista agradece a presença de todos/as, fala da importância
da representatividade do governo nas reuniões para que as ações do conselho se concretize da melor
forma. Narrou como se deu o Fórum Regional realizado no dia 2 de junho em que contamos com a
presença  do  secretário  nacional  da  Secretaria  Especial  de  Políticas  de  Promoção  da  Igualdade
Racial  –  SEPPIR,  em que  momento  de  entrega  de  propostas  retiradas  em reunião  anterior  o
segemento da Irmandade nossa Sernhoa do Rosário e São Benedito, na pessoa do Capitão do terno
moçambique de Belém – Ramom, disse que não foi consultado e não se sentia representado com as
propostas levantadas pelo seu segmento. O presidente relata o quão sério é essa situação e o modo
que devemos conduzir as ações tiradas em reunião,  o elo de ligação com os diversos segmentos da
comunidade negra da cidade se dá pelos conselheiros.
Foi retirado teto de término da reunião para as 20h. Abrimos fala para os informes :
 Gilberto Rezende comunica que foi agendado o encontro regional de pretos velhos marcado para
dia 9 de julho (domingo).  O evento contará com a presença de nomes de prestígio no eixo da
religiosidade e contará com o lançamento do dicionário Yorubá. A ação acontecerá no horário das
9h às 18h na estrada de Martinésia, assim que o material de divulgação estiver pronto, será enviado
aos conselheiros.
Mirson representante da Tenda coração de Jesus comunica sobre o evento de comemoração dos 70
anos da casa de Umbanda Tenda coração de Jesus que acontecerá no dia 24/06 a partir das 15h na
rua Rafael Rinaldi, 1036 contando com a presença de vária autoridades locais.
Marisa informa sobre o evento de continuação do Congresso de Tradição de matriz Africana –
COTRAMAF onde no dia 2 de julho das 10h as 17h na rua Mangue, 22 – Jd Botânico, terá um
evento de apresentações culturias da religiosidade e comidas típicas.
Pollyanna anuncia a chamada para realização da Conferência Municipal de Promoção da Igualdade
Racial com data limite de realização até dia 30/07. como já temos acumulos de reuniõe preparativas
da conferência o regimento está pronto e está sendo providenciado a elaboração da chamada oficial
em  formato  de  decreto,  aguardando  apenas  retirada  da  data  de  realização.  Foi  informado  as
mudanças  para  execução  da  conferência  e  afinado  os  eixos  de  trabalho  postos  pela  resolução



estadual. Será necessário promover propostas para os 11 eixos específicos:
1. Trabalho e Desenvolvimento Econômico e social;
2. Educação;
3. Cultura;
4. Mulher e empoderamento feminino;
5. Povos e comunidades Tradicionais;
6. Juventudes e empoderamento;
7. Segurança Pública e acesso à Justiça
8. Saúde
9. Combate ao Racismo Institucional/ Fortalecimento de Órgãos da Igualdade Racial
10. Mídia e Racismo
11. Migração, Xenofobia e Intolerâncias correlatas

Para atuação em todos esse eixos, será necessário retirar 1 coordenador para cada eixo de trabalho
para dessa forma otimizar o trabalho de cada grupo. Mirson colabora com a proposta e informa da
importância do coordenador de cada eixo e do relator escolhido pelo grupo. Todas essa dinâmica
consta no regimento da conferência, evidenciando a disposição das ações.
Gilberto Rezende fala que se fizer uma mobilização por parte dos terreiros com possibilidade de
transporte público que busque a população, garantiria uma boa participação.
Gilmar Batista dá o recado da Ana Pretta, e do apoio da Superindentência de Ensino para realização
da conferência.
Pollyanna levanta a possibilidade de datas para realização do evento, sendo que seguindo o formato
da última conferência, se dará em uma sexta-feira a noite com abertura, palestra e direcionamento
para os grupos de trabalho, e no sábado manhã e tarde, com retiradas de propostas de cada Gt,'s e
eleição dos delegados. Assim teríamos os dias 14 e 15 de julho -o que daria menso de um mês para
organizar); 21 e 22 de julho uma data intermediária para que os trâmites legais como convocação e
organização  das  ações;  ou  dia  28  e  29  de  julho  que  estaria  muito  em  cima  para  envio  de
documentaçõse exigidas pela estadual. 
Nessa conjuntura foi retirado por consenso do conselho as datas de 21e 22 de julho para realização
da mesma, onde em ocasião convidaremos o professor Domingos Barbosa que recentemente atua no
cargo  de  secretário  de  políticas  de  ações  afirmativas  da  união,  onde  poderá  contribuir  com
informações da mudanças recentes das políticas afirmativas e suas aplicabilidades.
Gilberto  fala  da  importância  da  comunicação  para  que  possamos  garantir  público  para  a
conferência, a necessidade de estar em toda mídia e nos segmmentos da comunidade com auxílio
dos  conselheiros.  Assim continuaremos  com as  comissões  de  auxílio  retiradas  em reuniões  de
preparação da conferência  para que possamos desenvolver  um forte  mobilização e  presença da
comunidade, uma vez que o número de delegados corresponderá a  ¼ dos participantes.
Conforme comissões já retirada na reunião do dia 9de maio, segue:

1- Comissão Organizadora e logística

– Conceição Leal (indicada pelo conselheiro Gilmar)

– Lorena de Oliveira

– Dandara TomazINI

– Pollyanna Fabrini

– Maria José

– Gilmar Batista

– Kelly Ferreira

– Leandro Costa



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)

* Essas comissões ainda estão em aberto para entrada e saída de outros membros.
Entranto na pauta sobre o balanço do Fórum, o Mirson fala da dificuldade de articulação e o modo
como alguns gabinetes do legislativo não se importaram com as solicitações protocoladas.
Leandro informa que a conjuntura e modo de articulação não foi em elaborada, muitas solicitações
deveriam ser efetuadas pelo próprio presidentedo conselho até  mesmo para maior legitimidade.
Presidente Gilmar endossa a fala do Leandro e informa que entende o apoio na articulação com o
legislativo, e se compromete em estar mais presente e representar essas ações do conselho.
Foi questionado pelo Adalberto representante do governo o motivo do cosnelho buscar mais apoio
junto ao legislativo, sendo que o ideal seria parcerias correlatas as secretarias em que o conselho é
presente. Gilmar fala que a comissão racial da Câmara autou conjuntamente com o evento e por
esse motivo mai próxima, mas agora com as representações do governo otimiza e efetiva o trabalho
do COMPIR.
Quanto a realização da Conferência, os conselheiros e comunidade presentes, se comprometeram
em ajudar  na  organização,  divulgação  e  apoio.  Maria  Cristina  colaborara  com divulgação  nas
escolas e Atan reforça que sempre achou importante essa contribuição da secretaria de educação
para que as ações tenham repercussão e acesso ao corpo escolar. 
Pollyanna informa que até o momento por motivo de acúmulos de reuniões preparativas para a
conferência,  não  há  necessidade  de  reuniõe  periódicas.  Caso  seja  necessário  uma  reunião
extraordinária, será decidida pela executiva do conselho e comunicada aos demais membros.
Sem mais para o momento, foi findada reunião.


