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Aos vinte e sete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte dois, às dezoito

horas, o Conselho Municipal de Promoção de Igualdade Racial reuniu-se de forma

online através da plataforma Google meet para realizar a primeira reunião do ano.

Assim, foi aberta a reunião sendo agradecida a participação de todos presentes

virtualmente, sendo que é a primeira reunião do conselho, tendo em vista a

promulgação da Lei nº 5.288 de 21 de janeiro de 2022. Foi ressaltado a importância

da criação deste conselho no município, tendo em vista a necessidade realizar mais

ações e atividades com à população tanto de conscientização quanto de

reconhecimento da população negra. No ano de 2021 houve pela primeira vez no

município de Sarandi a semana da consciência negra, sendo realizado trabalho nas

escolas municipais, os quais foram expostos na Praça Farroupilha, houve ação

desenvolvida junto à comunidade quilombola, aula de dança para a população e

música com artistas locais, onde reuniu inúmeros munícipes para prestigiar e

conhecer um pouco mais sobre as raizes africanas. Por o conselho ter sido

constituido recentemente, faz-se necessário a eleição da direitoria, para que os

trabalhos e ações a serem desenvolvidas durante o ano tenham sincronia. Portanto,

foi disponibilizado momento para quem possui interesse em colocar seu nome à

disposição do conselho manifestasse. Sendo escolhido pelos conselheiros

presentes que a presidência fica com a Marta Confortin; a vice-presidência fica com

a Daniele Balestro; e a escretária executiva fica com o Gabriel Vitor de Oliveira.

Outro assunto que é preciso passar pela votação do Conselho é sobre a

possibilidade de adesão ao SINAPIR, o qual foi explicado qual a finalidade e como

funcionam, assim, foi posto em votação, os conselheiros em sua unanimidade

aprovaram a adesão junto ao SINAPIR. Nada mais a constar na presente Ata, dou

esta por encerrado.

Estavam presentes: Thaís Ribas Francesqui, Marta Confortin, Fernanda Agostini,

Daniele Balestro, Marli Magalhães, Juçara Hennerich, Yency Lores Gonzáles da

Silva e Gabriel Vitor de Oliveira.




