CONSELHO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA
IGUALDADE RACIAL DE INDAIATUBA
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA nº 01/2022 - (Biênio 2021-2023)
Aos dezesseis dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois, às nove horas e trinta
minutos,

reuniram-se

virtualmente

(aplicativo

Google

Meet,

https://meet.google.com/jev-jfzc-trw , continuada pelo aplicativo Zoom nos links

link
) os

conselheiros Dra. Claudenice S. Souza - Ordem dos Advogados do Brasil e Presidente
interina deste Conselho, Secretário Carlos Eduardo de Oliveira, Segunda-Secretária
Mariana Aparecida Bueno Maciel - Secretaria Municipal de Educação, Raab Esquivel de
Aguiar - Secretaria Municipal de Educação, Leandro Gurther - Secretaria Municipal de
Esportes, Renato Nogueira - Secretaria Municipal de Assistência Social, Sonia Aparecida
Picotte - Secretaria Municipal de Cultura, Maria Angela Faustino Dias - para reunião
extraordinária conforme pauta única:
● Verificação do quórum
● Cronograma e Planejamento 2022
● Assuntos atinentes ao Conselho.
Foi feita a abertura formal pela Presidente. Para a definição de cronograma ficou ajustado
o calendário de 2022, com as reuniões ordinárias mensais na primeira quarta-feira de cada
mês, às 09h30, podendo ser virtual ou presencial no Ciaei, exceto nos meses de março
(ponto facultativo devido ao Carnaval, ficando para 09/03/2022), setembro (feriado da
proclamação da República, ficando para 14/09/2022), novembro (devido ao feriado de
Finados, ficando para 09/11/2022). O cronograma será enviado para publicação na página
do Compir e também nas Redes Sociais, ficando sob a responsabilidade dos Secretários
Carlos Eduardo de Oliveira e Mariana Aparecida Bueno Maciel

a efetivação da

publicidade. Referente ao Regimento Interno, foi enviado Ofício 01/2022 solicitando sua
publicação , conforme designação (conselheira Mariana Aparecida Bueno Maciel); será
necessário realizar as alterações referentes ao quadro de conselheiros e correção do Decreto
n° 14309/2021, que nomeia os membros do Biênio 2021-2023. Para tanto fica designado
pela Presidente a conselheira Mariana Aparecida Bueno Maciel e Carlos Eduardo de
Oliveira para ajustes e elaboração de único ofício o qual será encaminhado ao Gabinete do
Prefeito para composição do quadro deste Conselho, respeitando a paridade e entrando em
contato com as respectivas organizações e secretarias se necessário. Fica determinado que
seja apresentado para a próxima reunião os resultados dos ajustes. Referente ao
Planejamento 2022 foi sugerida a criação, pela Presidente, das Comissões: Afro Educação,
Planejamento, Empreendedorismo/Trabalho/Renda, Eventos, Cooperação Internacional,
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Lazer/Bem-estar/Saúde, Segurança Pública. Nada mais a acrescentar, às doze horas e
quarenta minutos encerrou-se a reunião. Eu, Mariana Aparecida Bueno Maciel, 2ª
Secretária, lavro a presente ata.

Indaiatuba, 16 de fevereiro de 2022.

