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REUNIÃO ORDINÁRIA
COMPIR - CONSELHO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DE IGUALDADE RACIAL
DATA: 09 DE SETEMBRO DE 2019
LOCAL: SALA DE REUNIÃO – BIBLIOTECA PUBLICA DE URUGUAIANA

ATA 003 – GESTÃO 2019/2021
Aos nove (09) dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove(2019), as
dezoito (18) horas, havendo quórum, reuniram-se os membros do Conselho
Municipal de Promoção de Igualdade Racial, representantes da Sociedade Civil e
Governamentais, na sala de reuniões (dependências da Biblioteca Municipal).,
compareceram à reunião: Giliane de Souza Santos, titular, representando
Secretaria de Saúde; Luiz Oliveira, titular, representando a Secretaria de
Desenvolvimento Econômico; Elza Suzete Pinto da Foutora, titular, Mônica Maria
de Medeiros Pereira, suplente, representando a Secretaria de Educação; Nadia
Russi, titular, representando a Secretaria de Ação Social e Habitação; Elza Kurtz,
Titular, Jaqueline do Amaral Saltz, suplente, representando o Gabinete do VicePrefeito; Fernando Brongar da Fontoura, titular, Marizeth Pinto Copceski, suplente
representando o Movimento Negro de Uruguaiana; Luciano Naziazeno, titular,
Lucia Clara Romero de Lima, suplente, representando o Ilê Asé Omi Orum; Estevan
Braga, suplente, representando a Associação de Catadores de Lixo Amigos da
Natureza-ACLAN; Também estava presente sr. Ricardo T. Avila- funcionário da
SEMUDE - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, como participante; fomos
informados que será indicado como suplente no lugar da Marielly Abad, este
conselho fica no aguardo dos documentos para a substituição deste conselheiro.
Reunião presidida pelo conselheiro, vice- presidente, Fernando Brongar da
Foutora, teve início a reunião. Informes, a Sra. Jaqueline Saltz, coordenadora dos
conselhos da prefeitura municipal de Uruguaiana, informa que as reuniões do
COMPIR, a partir desta data serão realizada em outro local. Por este concelho estar
vinculado a SEDESH – Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação, a
secretaria disponibilizou espaço nas suas dependências, na Rua Dr. Maia, nr.
3112, em Uruguaiana, em uma sala de reuniões que ficará disponível, sempre
com agendamento prévio, através da Coordenadoria de Conselho com a sra.
Jaqueline Saltz. Já foi passado o calendário de reuniões ordinárias deste conselho
para mesma. Também foi informado pela sra. Jaqueline que este conselho poderá
pedir auxilio quando necessário a Secretaria de Segurança para averiguação de
denúncias e outras atividades que se fizerem necessário. Em pauta: II Conferência
Municipal de Promoção da Igualdade Racial; a data para realização da Conferência
se mantém para Seis (06) e sete (07) de dezembro de dois mil e dezenove(2019),
foi comunicado aos conselheiros presentes que a presidente Marta Messias e
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conselheira Elza Kurtz, entraram em contato com a assessoria do Senador,
pedindo agenda para que o senador Paulo Paim participe da conferência em
Uruguaiana. Na reunião a conselheira Giliane Padão, entrou em contato via
telefone com a assessoria do senador, reforçando o convite para a conferência,
fomos informados que poderia vir outra pessoa representando o senador. Ainda
não temos a confirmação da presença do senador na conferência mas vamos
continuar mantendo contato e reforçando o convite. Foi verificado pela conselheira
Elza Kurtz, junto ao Secretário Elton Rocha e seu adjunto Tiago Vaz, a
possibilidade da realização da Conferência nas instalações do CRAS Bela Vista,
foi enviado oficio deste conselho solicitando o uso do espaço, fomos informados
que é possível. Os eixos da conferência, serão baseados no Estatuto da Igualdade
Racial, lei 12.288/2010. Ficou agenda uma reunião extraordinária para o dia 30 de
setembro, onde todos os conselheiros presentes concordaram ser necessário, os
conselheiros vão pesquisar sobre a pauta; II Conferência; com a programação, os
eixos, a logo da conferência; regimento interno. Devemos tratar a questão de mídia
para a divulgação da conferência; convites para secretárias; convidar funcionários
de cada secretaria, que estão mais envolvidos com as ações junto a comunidade,
para participar e colaborar na conferência. Verificarmos o material necessário para
conferência como pastas, canetas, crachás e outros. Também a questão da
alimentação, coffee-break, almoço; pessoal para ajudar. Atividades artísticas e
outras. Encaminhamentos junto a Prefeitura e a Secretária que o conselho está
vinculado. Foi apresentado o oficio do Ilê Luzes de Oyá e Xangô, para substituição
dos representantes no COMPIR – Conselho Municipal de Promoção de Igualdade
Racial. Conforme decreto de nomeação nr. 504/2019. O ilê, indica a senhora
Andreia Cristina Goulart e a senhora Rosângela Patrícia da Conceição Gomes que
passará a representar no COMPIR. Será encaminhado o oficio a Coordenadoria
dos Conselhos para os encaminhamentos necessários. Nada mais tendo a tratar,
dou por encerrada a presente ata, a qual eu conselheira secretaria Elza Kurtz,
lavrei.
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