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REUNIÃO ORDINÁRIA
COMPIR - CONSELHO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DE IGUALDADE RACIAL
DATA: 11 DE NOVEMBRO DE 2019
LOCAL: SEDESH – Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação, nas
dependências.

ATA 006 – GESTÃO 2019/2021
Aos onze (11) dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove(2019), as
dezoito (18:00) horas as dezenove horas e trinta minutos (19:30) nas dependências
da SEDESH – Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação. Havendo
quórum para a realização da reunião ordinária, membros do Conselho Municipal
de Promoção de Igualdade Racial, que se fizeram presentes da Sociedade Civil
e Governamentais, compareceram à reunião: Nadia Russi, titular, representando a
Secretaria de Ação Social e Habitação; Elza Kurtz, Titular e Jaqueline do Amaral
Saltz, suplente, representando o Gabinete do Vice-Prefeito; Luciano Naziazeno,
titular, representando o Ilê Asé Omi Orum; Maria Tugira Cardoso, titular e Estevan
Braga, suplente, presentando a Associação de Catadores de Lixo Amigos da
Natureza- ACLAN; Marta Iris Camargo Messias da Silveira, titular, representando
Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros –NEAB_UNIPAMPA. Teve inicio a reunião,
presidida pela conselheira presidente Marta Iris Camargo Messias da Silveira, com
uma explanação sobre a conferência municipal da Promoção da Igualdade Racial,
fomos informados pelo CODENE, que não haverá a conferência Federal, nem a
estadual, por este motivo o Conselho Municipal de Promoção de Igualdade Racial,
não chamará a Conferência Municipal de Uruguaiana. Foi proposto pela presidente,
a construção de plano estratégico para 2020, com o primeira etapa a realização de
uma formação em promoção de igualdade racial, e partir desta formação trabalhar
estratégias para 2020. Para em março e abril buscar retorno da formação em
promoção de igualdade racial. Será encaminhado material via email para os
conselheiros, para que seja trabalho nas próximas reuniões a construção do plano
estratégico para 2020. Será feito os encaminhamentos para a realização de um
seminário Municipal de formação em promoção de igualdade racial, para gestores
e lideranças da comunidade; para o mês de dezembro, na primeira quinzena. Sra.
Maria Medianeira, participou da reunião do conselho, e fez o um relato sobre sua
prisão no dia 03 de outubro. Recebemos da Coordenadora dos Conselhos, Sra.
Jaqueline Saltz, copia do decreto nr. 695/2019, onde substitui representantes junto
ao COMPIR, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, como suplente
sr. Ricardo Tellechea D´avila. Ilê Luzes de Oyá e Xango: titular: Rosangela Patricia
de Conceição Gomes, suplente: Andréa Cristina Goulat, que será encaminhado
uma copia para todos os conselheiros indicados. Cobrar a presença dos novos

Gestão 2019/2021 - Conselheira Presidente Marta Messias - Contato: (55) 99153-3242

CONSELHO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DE
IGUALDADE RACIAL
COMPIR
Lei Municipal nr. 4.613 de 21 de Janeiro de 2016.
Prefeitura Municipal de Uruguaiana –RS

________________________________________________________________________________

conselheiros nas próximas reuniões. Recebemos convites para o II Seminário
Reflexivo em 18 de Novembro de 2019; convite para participar da Tribuna Livre na
Câmara de Vereadores, as 10:00 horas para data alusiva ao dia 20 de Novembro
– Dia da Consciência Negra; Convite para a Sessão Solene, na Câmara de
Vereadores no dia 20 de Novembro –Dia da Consciência Negra, as 19:00 horas.
Será chamada uma reunião extraordinária para o dia 19 de Novembro, as 18:00 as
19:30 horas na SEDESH, para tratativas sobre evento em dezembro e demais
informações serão enviadas no grupo de trabalho do Whats App. Nada mais tendo
a tratar, dou por encerrada a presente ata, a qual eu conselheira secretaria Elza
Kurtz, lavrei.
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