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ATA DA REUNIÃO DA ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA DO 
COMPIR 

 
Aos três dias do mês de dezembro de 2014, reuniram-se na sala 
de reuniões da Casa dos Conselhos, os conselheiros Titulares e 

Suplentes do COMPIR – Conselho Municipal de Promoção da 
Igualdade Racial, gestão 2014/2016, Sr. Mauro deu inicio a 
reunião dando as boas vindas aos novos conselheiros e pediu 
para que os mesmo se apresentassem. Dando continuidade o Sr. 
Mauro pediu para os presentes se posicionarem quanto ao cargo 
de presidente do conselho, apenas o Sr. Fernando Roza se 
posicionou para ser o presidente e com 8 votos foi eleito. Com a 
voz o presidente Sr. Fernando perguntou aos presentes quem 
tinha interesse ao cargo de Vice – Presidente, o Sr. Devanir e Sr. 
Jobi se candidataram, então o presidente pediu para iniciar a 

votação e assim Sr. Jobi obteve 4 votos e o Sr. Devanir 7 votos, 
sendo eleito Sr. Devanir como Vice- Presidente do conselho. O 
presidente então perguntou quem gostaria de se candidatar como 
1° Secretário e a Sra. Silene se propôs a assumir o cargo e foi 
eleita com o voto unanime, seguindo a reunião o presidente pediu 
para os presentes que tinham interesse ao cargo de 2° secretária 
se pronunciarem, a Sra. Daniela e Maristela manifestaram 
interesse, assim sendo, Sra. Daniela obteve 5 votos e Maristela 
06 votos sendo assim a 2° secretária do conselho. O Sr 

Presidente continuou a reunião e propôs uma data para se 
realizar a segunda reunião e os membros definiram o dia 23 de 
janeiro de 2015, no período da tarde a realização do encontro. Foi 
proposto também a realização de seminários para que a questão 
racial fosse melhor compreendida entre seus membros, mas 
antes deveria ser formulado o Regimento Interno do COMPIR e 
ficou a cargo da presidência enviar um modelo para ser discutido 
no dia 23 de Janeiro. Foi levantada pela Sra. Maristela a questão 

mailto:c.conselho@ig.com.br


COMPIR – Conselho Municipal  de Promoção da Igualdade Racial 
Secretaria de Assistência Social - Casa dos Conselhos 

Av. Narciso Yague Guimarães, 277 – Centro Cívico. 

CEP: 08780-900 – Mogi das Cruzes – SP 

Telefone: 4798-4716 

c.conselho@ig.com.br 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

Thais Gonçalves – RGF: 15783 

do horário das reuniões, pois ela gostaria de estar presente, 
porem trabalha durante o dia e se possível elas fossem também 
realizadas no período noturno. Proposta essa que foi rejeitada 
pelo grupo. Diante disso foi definido que o local para a realização 
das reuniões seria na casa dos conselhos no período da manha ou 

tarde. Ademais a casa dos conselho é fechado no horário noturno. 
Ficou definido que somente em situações especiais,  realizaria os 
encontros em outro local, mas com data e local definido pelo 
grupo. Foi determinado que o encontro de 23/01/2015 seria 
utilizado para se compreender o papel do COMPIR, sua atuação 
junto aos órgãos públicos. Nada mais havendo para relatar eu 
Thais Gonçalves, secretária executiva da Casa dos Conselhos 
lavrei esta ata que será assinado por mim e pelos conselheiros 
conforme lista de presença. 
 

 
 
Thais Gonçalves. 
 
 
 
Fernando Lothario Roza. 
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