
ATA REUNIÃO 
Reunião ordinária

Uberlândia, 12 de Setembro de 2017

Início da reunião às 18h40                                                     Término da reunião às 20h30

Estavam presentes  na  referida  reunião  Pollyanna Fabrini  (secretaria  de cultura),  Gilmar Batista
(segmento  Movimento  Negro),  Lorena  Silva  (NEAB-UFU);  Maria  Cristina  (secretaria  da
educação),  Adalberto  Rodrigues  (suplente  secretaria  da  educação),  Mara  Ramos  (secretaria  da
saúde), Wenver silva (representante do vereador Baiano -comissão da igualdade racial da Câmara),
Mirson Martins (representante da comunidade), Gilberto Rezende (titular religiosidade); Marisa da
Silva (suplente religiosidade); Atan Gonçalves ( titular capoeira); Neivia Galles (titular da secretaria
de comunicação); Graciemilia ferreira (titular da OAB) e Maria José (representante SINTET-UFU).

Pautas:

1- Projeto valorização da cultura Afro-brasileira;

2- Ações do COMPIR para mês de novembro.

Inseridos pontos de pauta;

– Caso concurso público do Hospital Municipal e não aplicabilidade da reserva de cotas para
negros.

– 1° Conferência  Municipal  do Terceiro  Setor  para  explanação da nova lei  de  subvenção
referente ao Marco Regulatório.

A reunião iniciou  com fala  indireta  do Sr.  Gilberto  Rezende explanando sobre a  Sra.  Susilene
Fiorelli. A mesma era garota propaganda da empresa START e agora a marca substituiu a atriz por
outra branca. Fez menção do quanto temos que nos unir e cobrar das instâncias de poder e seria
prudente chamá-la para a próxima reunião e desse modo ajudá-la como for preciso.
Aberta a reunião o presidente Gilmar Batista informa as pautas da reunião e avisa sobre o projeto
em parceriacom a rádio FM no cultura do bairro que será dada no mês de novembro no bairro
Patrimônio com formato de shows, palestras e açõe de promoçãoa igualdade racial. O mesmo diz
que a representante Conceição Leal irá ao gabinete do vereador Baiano para construção da proposta
com intuito de fazer o dia da resistência e planejamento.
A representante Graciemilia se apresenta aos demais membros uma vez que agora representa a
cadeira da OAB no conselho. Explica sobre os eventos para o mês de novembro que a comissão da
OAB já realizou, ano passado com a corrida Zumbi dos Palmares que teve orçamento de 45 mil
reais e contou com parceiros e patrocinadores. Falou que a dulcinéia, atual presidente do MONUVA
pretende continuar com a corrida que irão colaborar com o que for preciso, mas talvez seja mais
viável a realziação de uma caminhada simbólica. Divulga a ação dese ano que será o desfile de
beleza “negro lindo e negra linda” que será realizado no dia 10 de novembro no espaço Ollympius
no bairro Jd das Palmeiras II e pede para colaborarmos com divulgação.
Mirson fala do evento a ser realizado na Tenda coração de Jesus no final desse mês para São Cosme
e Damião que acontecerá no dia 27/09.
Atan fala da CONCATRI Conselho autônomo de capoeira criado pelo segmento, fala dos eventos e
do cronograma das Capoeiras, dificuldades no que tange aulas a serem dadas nas escolas, falta de



iluminação nos bairros periféricos. Solicita uma reunião com a secretaria de cultura para verificar
auxílio  quanto  solicitação  de ambulâncias  para casos  específicos  de acidente.  Quer  também na
oportunidade apresentar  ao município um organograma de ações do segmento para contar  com
apoio e facilidade de realizaçãso das rodas em espaços como escolares, FUTEL, dentre outros.
Gilberto justifica sua ausência na festa de Louvor a Iemanjá da Tenda coração de Jesus, onde por
motivos  pessoais  e  urgente  não  compareceu  este  ano.  Anuncia  que  foi  eleito  presidente  pela
associação do bairro Luizote  e  açõse rápidas já estão sendo planejadas como a construção do
conselho de saúde local. Oferece apoio e parceria no que tange ampliação da atuação da capoeira no
bairro. Estará a frente das açõse de novembro no bairro e precisa de doação de cadeiras, mesas e
material de apoio para atendimento a comunidade do bairro.
Maria  José  se  apresenta  como representante  da  divisão  contra  o  racismo e  social  do  SINTET.
Gilamr intervem na fala  da representante diz  que o SINTET está  aberto para parcerias  no que
refere-se lanche, palestra e estadia, para procurar essa entidade entendendo que também é parceira
que contribuirá com ações correlatas principalmente em divulgação das ações a serem construídas
pelo movimento negro.
Marisa pede esclarecimento das reuniõe que foram realziadas no terreirão na semana passada, onde
alega que participou da reunião da cosntrução do 20 de novembro ,  mas não foi informada da
reunião para cosntrução do projeto cultura no bairro Patrimônio,. Pollyanna faz o esclaresimtno das
datas  e  propostas  retirada  em cada  uma delas  e  convida  para  as  próximas  reuniões  que  serão
realziadas no  dia 19/09 para construção do cultura no bairro Patrimônio e dia 21/09 reunião para
construção do mês de novembro, ambas acontecerão no terreirão as 19h.
Wenver sugere que a caminhada para o dia 20 de novembro poderia ser dada no trecho  da av.
Rondon Pacheco próximo ao bairro Patrimônio e simbolizar uma resitência local. Seria interessante
alinhar  esse  interesse  com  demais  membros  da  comunidade  e  também  com  a  Dulcinéia  do
MONUVA que está a frente dessa ação.
Adalberto  fala  da  construção  de  uma ação a  ser  realizada  no  CEMEPE no mês  de  novembro
destinada aos gestores e professores da educação municipal. Convida o Atan para colaborar com
roda  de  capoeira  e  que  as  escolas  estão  abertas  para  iniciativas  da  comunidade  desde  que
estruturadas. Pollyanna fala que irá construir projetos em conjunto com o CEMEPE e se coloca
adisposição para colaborar com atividades do mÊs de novembro.
Maria Josê fala das possibilidades do SINTET em contribuir  com tranposte de alguns projetos,
basta apresentar tal demanda e verificar se é possível esse processo.
Adalberto fala do caso de assédio sexual na escola municipal do bairro Jd. Célia e diz que a equipe
pedagógica está analisando o mesmo e com maiores informações será possível dar uma posição ao
conselho.
Lorena  fala  da  comissão  de  averiguação  da  cotas  raciais  na  UFU,  que  estará  em viagem nos
próximos dias para Braília, evento que aprimora o trabalho da comissão. Avisa sobr eu evento que
terá na UFU no dia 13 de setembro que será um diálogo sobre as cotas, o trabalho da comissão,
assim como os critérios adotados pela mesma.
O presidente  da  informe  recebido  por  whatssap  em que  os  membros  conceição  Leal,  andreia
Bonifácio, Cláudio, Ana Paula justificam ausência.
Adentrando nas pautas da reunião.
Pollyanna informa sobre a reabertura do edital da Secretaria Municipal de Cultura n°10/2017 que
atende a classe artística de músicos, bandas musicais, e grupos musicais, assim como artista e grupo
teatral  que  contemplem eu  seu  repertório  a  valorização  da  cultuar  afro-brasileira.  O  edital  foi
reaberto pelo esvaziamento do anterior que foi dado por critérios específicos por conta das notas
fiscais com valor igual ou superior do que será disponibilizados pelo projeto, o que de modo geral
dificultou  a  inscrição  de  vários  artistas.  Foi  informado  para  os  membros  colaborarem  com  a
divulgação  onden  osso  período  das  inscrições  dará  de  18  a  22  de  setembro.  Foi  dito  que  as
apresentações colaborarão com o 20 de novembro do terreirão, mas que nossa equipe só consegue
montar a estrutura caso o espaço esteja com alvará regularizado.
Sardinha fala da restrinção de alvarás e das apresentações artísticas e o quanto dificulta para a



população negra. Gilmar fala da necessidade de união do movimento negro para vencer essas ações
de fiscalizaçõse arbitrárias e correlatas. Gilberto Rezende fala da necessidade de planejarmos uma
audiência  pública  para  informações  e  compromissos  necessários  contra  essas  medidas
desnecessárias  em cima  do  povo  negro,  que  possamos  nesse  espaço  chamar  representantes  da
promotoria,  ministério  público,  comandante  de  bombeiros,  comandanda  da  PM,  polícia  civil  e
autoridades  diversas.  Que  seja  uma  audiência  propositiva  e  planejada  em  conjunto  com  a
comunidade.
Pollyanna endossa a ideia e diz ser uma ação interessante para ser a proposta de novembro do
COMPIR.  Há  necessidade  de  levantar  as  pautas  necessárias  para  conseguimos  ser  o  mais
organizados  possíveis  quanto  essa  audiência  pública.  Outras  reuniões  acontecerão  para  esse
momento.
A representante Neivia precisou sair da reunião.
Pollyanna insere  dois  pontos  de  pauta  em medida  no  teror  de informes.  Referente  ao  caso  do
concurso aberto para exercício no hospital  Municipal sem reserva de cotas raciais  conforme lei
municipal que resguarda tal demanda, foi explicado que a Diretoria de Igualdade Racial analisou
edital, consultou o setor de RH da prefeitura e o mesmo não é realizado pela entidaddde pública.
Todo trâmite de execução do processo seletico, assim como contratação e pagamento posterior é
gerido por uma administração privada. Como a lei federal e nem mesmo a municipal tem valor legal
para determinada instituição privada, a mesma informa que o edital está correto em âmbito legal.
Outro informe foi dado quanto a 1° Conferência do Terceiro Setor que tratará do Marco Regulatório
e será realizada pela Escola de Governo no auditório Cícero Diniz no dia 15 de setembro das 9h às
18h. Foi solicitado divulgação entre os segmentos do movimento em específico os que recebem
subvenção, justamente para entender como se dará a nova tramitação de editais de chamada pública.
Mirson fala da conjuntura do carnaval, pedindo para que o presidente possa chamar os segmentos
do  carnaval  para  próxima  reunião,  uma  vez  que  não  temos  nenhum  representante  da  atual
assosamba para sabermos com ocolaborar com o segmento. Foi dito que já estamos para o fim do
ano e isso dificulta a realização do Carnaval do ano seguinte. 
Foi fito que nossa próxiam reunião será no dia 10 de outubro. Alguns membros alegaram que será
pós congada, o que torna a reunião inviável. Desse modo, foi retirado que a próxima reunião será no
dia 03 de outubro tendo como pauta principal o planejamento da audiência pública e o carnaval.
Sem mais para o momento, foi findada reunião.


