
ATA REUNIÃO 
Reunião ordinária

Uberlândia, 08 de Maio de 2018

Início da reunião às 19h15                                                                      Término da reunião às 20h55

Estavam presentes na referida reunião 

Conselheiros votantes: Carlos Abel da Silva (titular movimento negro); Antônio José da Trindade
Neto (titular capoeira);  Wenver l.  da Silva (titular Assosamba); Itamara Almeida Araújo (titular
religiosidade de matriz africana); Gilberto Rezende Sobrinho (titular CEC); Graciemilia Ferreira
(titular OAB); Régis Rodrigues Elísio (titular NEAB-UFU); Reinaldo Cruse (titular povos cigano);
Patrícia da Silva Fernandes (suplente secr. geral do governo); Pollyanna Fabrini (titular secr. de
cultura); Mara Ramos (suplente Secr. Saúde); Adalberto R. de Souza (suplente Secr. Educação).

Comunidade:  André Nicoleche  (suplente povos ciganos);  Cristiane Oliveira  (assessora vereador
Isaac Cruz); Mirson Martin (Tenda coração de Jesus); Daiane Pereira silva, Gilmar Batista, Antônio
Rodrigues da Silva (representante vereador Ronaldo Alves) e Maria Fátima da Silva.

Pautas exclusiva:

1- Eleição da Diretoria Executiva.

A reunião  iniciou  com fala  do  ainda  presidente  Gilmar  Batista  agradecendo  a  presença  dos/as
presentes,  falando  da  importância  da  representatividade  no  conselho  que  caminha  em prol  da
igualdade racial, povos indígenas povos ciganos e menos favorecidos. Fala da criação do conselho,
momento  em  que  tentou-se  mobilizar  toda  comunidade,  onde  nesses  cinco  anos  de  conselho
tivemos várias presidências e acredita que é um dos fatores que preocupa. Há necessidade do atual
candidato analisar sua disponibilidade,  olhar adiante para que projeto pessoais não impeçam de
continuar nos planejamentos do conselho. Fala da necessidade do movimento negro se reinventar
enquanto liderança em organização e entender a responsabilidade desse movimento. Alerta para que
os candidatos sejam comprometidos com o conselho e se avivem pelo fato de que estar a frente do
conselho também reflete dificuldades. Cita o Estatuto da Igualdade Racial em que também encontra
o eixo do eurodescendente, logo, tratar da temática racial e envolver todos na luta. Agradece a todos
que  estiveram  presentes  na  caminhada  de  construção  junto  com  ele,  não  foram  muitos,  mas
necessários para que o trabalho continue e cresça. Relata que é um artista, por vezes, abre mão de
seus anseios pessoais, da família para colaborar com o conselho e nesse momento entende tratar-se
de missão cumprida e deseja se dedicar ao projeto 40 anos de samba do Gilmar Batista, momento
em que precisará do conselho e amigos para se fortalecer. Não terá cadeira no conselho, mas se fará
presente, cobrando quando necessário e colaborando quando puder.
Em seguida passa a palavra para Pollyanna para explanação dos critérios de eleição e cita que em
uma das reuniões já tinha sido acordado que a presidência deveria ser destinada a sociedade civil,
mas isso não está no regimento, foi acordado apenas verbalmente, momento importante para que a
nova executiva possa estabelecer um momento para revisão do regimento interno do conselho.
Pollyanna fala da importância de primeiramente conhecermos os novos representantes indicados e
eleitos, foi efetuado uma breve apresentação de cada membro presente e informado dos ausentes.
Em seguida foi explicado como se procede o processo de eleição setorial,  onde cada segmento
possui  autonomia  para  eleição  e  posteriormente  indica  os  nomes  eleitos,  e  explicado  como se
procede  a  indicação  do  governo,  comumente  indicada  pelos  próprios  secretários.  No  ato  da
apresentação dos nomes dos representantes do conselho, Gilberto Rezende pede fala, e informa que
seu suplente não é Bruno Borjane, e sim Rafael Henrique, terceiro mais votado da eleição setorial



CEC, pois, Bruno não poderia se dedicar a atividade por motivos pessoais. Pollyanna informa que
irá consultar os documentos recebidos e fará a alteração devida. Gilmar Batista pede fala e cita que
seu  nome  também  não  consta  como  suplente  do  segmento  da  Assossamba..  Pollyanna  se
compromete em consultar  a  documentação oficial  e representantes  das  instituições  para que de
modo assertivo possa estabelecer os novos nomes e encaminhar para publicação oficial. 
Gilmar se sente ofendido por novamente não ser valorizado dentro do conselho. Pollyanna afirma
que não há nenhum demérito quanto o trabalho do Gilmar, mas que de forma oficial não recebeu a
indicação do seu nome. Régis pede fala e informa que como a secretária da executiva, cabe ações
burocráticas, é importante que essas medidas sejam documentadas para evitar divergências.
Em seguida Pollyanna publiciza a convocatória, já enviada para todos por e-mail,  no intuito de
otimizar o tempo para eleições endossa os critérios mais importantes como a necessidade da tríade,
representante  do  governo,  da  sociedade  civil  e  instituições;  para  efeitos  de  apuração  será
considerado  eleito  para  presidente  o  primeiro  candidato  mais  votado,  para  vice-presidência  o
segundo candidato mais votado e para secretariado o terceiro candidato mais votado; os votos serão
em escrutínio aberto seguido de lista de assinatura para fiscalização posterior. Foi indagado para a
plenária se tinha alguma dúvida com o processo de eleição. Foi perguntado se os suplentes dos
seguimentos  poderiam se  eleger,  foi  informado  que  de  acordo  com a  convocatória  apenas  os
titulares poderiam pleitear a candidatura justamente para legitimar a escolha de cada setorial. 
Em seguida foi conduzido a situação do conselheiro Gilberto Rezende, que fazia parte da cadeira da
religiosidade de matriz africana por duas gestões, e atualmente foi eleito titular pelo segmento do
CEC. Como o regimento interno é omisso do impedimento ou não do conselheiro se instalar em
novo segmento, sendo o plenário soberano a qualquer decisão, foi levantada a seguinte votação, se o
conselheiro em questão poderá candidatar-se e permanecer como titular da cadeira do segmento
CEC. Foi aberto 3 minutos para defesa da sua permanência na cadeira e em seguida aberta votação. 
Pollyanna explica como procede votação do conselho, tendo direito ao voto apenas os titulares
indicados ou eleitos e na ausência deste, o voto é dado pelo suplente. Assim, como a cadeira do
conselheiro  Gilberto  Rezende  é  o  fato  que  está  em  voga,  este  não  votará  para  tal  decisão.
Questionado se a  plenária  legitima a representatividade  na  cadeira  do segmento CEC, abriu-se
votação onde obtivemos: 9 votos favoráveis e 1 abstenção. Desse modo o conselheiro Gilberto
Rezende permanece como titular da cadeira CEC e afirma sua candidatura para Diretoria Executiva.
Gilmar Batista pede fala por ainda ser presidente do conselho e diz que para justificativas futuras,
ele segue o voto da maioria do plenário. Volta a dizer que em acordo verbal o governo não poderia
assumir a presidência, todos representantes anteriores que assumiram cargo no executivo abriram
mão da presidência, e desse modo, Pollyanna representante do governo não deveria se candidatar
para presidência.  Reforça que isso foi  acordado desde a  criação do governo e  não seguir  essa
determinação é uma falha já que todas as frenes de promoção da igualdade racial será regida pelo
governo. Gilmar evidencia essa fala para que posteriormente não seja cobrado pela comunidade e
que tenha-se paridade também nos eventos e projetos da promoção da igualdade racial  no que
refere-se Diretoria do governo e Conselho da comunidade.  Gilberto Rezende endossa a fala do
Gilmar Batista dizendo que governo não poderia se candidatar para presidência. Pollyanna fala da
sua trajetória no conselho iniciada no final de 2015, em que, antes representava a cadeira do NEAB
-UFU  e  assim  que  participou  das  primeiras  reuniões,  foi  eleita  vice-presidente,  assumindo
posteriormente a presidência. Em 2017 foi convidada para assumir a Diretoria de Igualdade Racial
junto  ao  poder  executivo  e  em sua  primeira  reunião  junto  ao  COMPIR,  cedeu  seu  cargo  de
presidência para o vice-presidente que no momento estava na pessoa de Gilmar Batista, justamente
para evitar essas duas frentes governamentais. Pollyanna também relata que de forma legal não há
impedimento de sua candidatura para presidência, essas ações foram acordadas apenas de modo
verbal. De todo modo entendendo que a Diretoria Executiva atua de forma conjunta não há nenhum
problema  se  a  sociedade  civil  assumir  a  presidência.  Assim,  antes  de  iniciar  as  eleições,  foi
apresentado para os conselheiros presentes, quais a função descrita em regimento do presidente,
vice-presidente,  secretário  e  conselheiros  no  intuito  de  familiarizar  aqueles  conselheiros  mais
novos. Willian (Chokito) pede fala e atenta a necessidade de conhecermos os representantes de cada



cadeira para a comunidade possa realizar a cobrança. foi informado que no início da reunião essa
apresentação foi realizada. Questiona também sobre a cadeira da juventude do Conselho Municipal,
que ouve problemáticas no Conselho Estadual por conta do problema com um representante da
juventude negra que não está incluso na etária jovem incitando que tivemos problemas maiores para
Conferência Nacional. Pollyanna informa que desconhece essas informações que nossa estadia na
Conferência Estadual se deu da melhor forma possível e avançamos em propostas aprovadas. Ainda
foi afirmado que tanto não ouve nenhum problema com a representatividade por conta da faixa
etária que esse representante foi eleito como delegado para Conferência Nacional. Foi levantado
pelo conselheiro Abel para não fugirmos da pauta, e continuarmos no trâmite da votação. Pollyanna
responde ao Willian (Chokito) que as reuniões do conselho são abertas a toda comunidade já tendo
estabelecido calendário anual  onde as  reuniões  são realizadas toda segunda terça de cada mês.
Willian pergunta quis são os representantes da Irmandade Nossa Sra. Do Rosário, foi informado as
devidas representações. Gilmar Batista informa que a pauta exclusiva dessa reunião trata-se das
eleições  da  nova  executiva.  os  representantes  dos  segmentos  que  não  marcaram presença  em
reunião continuam sendo conselheiros, mas não farão parte da Diretoria executiva. Os indicados
estarão  na  posse  para  apresentação  coletiva  dos  conselheiros  e  informado  o  número  de  faltas
permitidas para permanência destes representantes no conselho.
Pollyanna abre eleição dos candidatos da diretoria executiva, informa que há 3 candidaturas sendo
Gilberto Rezende representante CEC, Pollyanna Fabrini representante Secr.  da Cultura e Carlos
Abel  representante  do movimento  negro.  Foi  informado que  apenas  conselheiros  titulares  e  na
ausência os suplentes podem efetuar o voto, a comunidade de modo geral apenas acompanha as
eleições. Itamara pede fala e gostaria de sanar as dúvidas no que refere-se as representatividades da
sociedade  civil  que  se  enquadra  em  instituições,  dentro  das  nossas  representatividades  foi
informado que atende esse quesito cadeira NEAB-UFU; cadeira CEC; cadeira Irmandade Nossa
Sra. do Rosário; cadeira OAB e cadeira ASSOSAMBA. Mirson levanta a possibilidade de cadeira
para instituição Graça do Aché por ser espaço da Universidade Federal de Uberlândia, foi dito que a
cadeira  não é  da  instituição  UFU e  sim da  Instituição  NEAB, podendo ser  aberta  para  outros
NEAB's de outras instituições de ensino. Itamara prossegue em sua pergunta para identificar os
candidatos,  foi  informado  que  Pollyanna  Fabrini  representaria  o  governo,  Gilberto  Rezende
instituição  e  Carlos  Abel  sociedade civil.  A eleição  se  faz  necessária  para  compreendermos  as
posições de cada candidato na Diretoria Executiva. Assim, foi aberto aos candidatos 3 minutos de
defesa da sua candidatura e posteriormente aberto votação para plenária. Após todas colocações foi
realizado momento  de votação,  onde dos  doze conselheiros  votantes,  obteve-se 6 votos  para o
candidato Gilberto Rezende, 4 votos para a candidata Pollyanna Fabrini e 2 votos para o candidato
Carlos Abel. Assim ficou instituída como diretoria executiva, Gilberto Rezende como presidente,
Pollyanna Fabrini vice-presidente e Carlos Abel como secretário da Diretoria Executiva.
Foi acordado com todos presentes que em próxima reunião ordinária, que será realizada no dia12 de
junho,  fica  estabelecida  cerimônia  de  posse  da  Diretoria  Executiva  e  apresentação  dos  atuais
conselheiros.
Sem mais para o momento, foi findada reunião.

Relatora: Pollyanna Fabrini Silva - Representante da Secretaria Municipal de Cultura


