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ATA DE REUNIÃO 
  

Aos quatro dias do mês de agosto do ano de 2017, às 18h30min horas, reuniram-se, em 

Reunião no escritório político do Deputado Estadual Fernando Mineiro PT/RN, no endereço 

Rua João Fonseca Neto, 1598, Lagoa Nova, nesta capital. Excepcionalmente por motivo de 

mudança física da sede do Partido dos Trabalhadores tanto a sede municipal quanto a 

Estadual não sendo possível a realização desta reunião em suas dependências. Os 

membros da comissão estadual de organização do encontro estadual de combate ao 

racismo, Uirandê Poranga, Valeria Santiago, Danielle Nunes, Juliane Alves, Mara 

Jovanka, Pedro Filgueira. Havendo ainda a falta justificada de Kamila Ambrosio, tendo a 

falta sem justificativas o membro da comissão o senhor Pedro Filgueira. Contamos ainda 

com a presença dos seguintes observadores: Adler Barros Esdras Gurgel, Leandro Paz e 

Mario Takeya. A comissão ainda aprovou a inclusão de Adler Barros como membro. Em 

seguida realizou a leitura do documento elaborado por Esdras Gurgel, que é um resumo 

sintético do regulamento dos encontros setoriais do PT de 2017, assim como a ata do 

encontro anterior datado em trinta e um de julho de 2017, foi aprovada sem grandes 

alterações. Valeria Santiago sugeriu que realização do Encontro Estadual do Setorial de 

Combate ao Racismo seja no Centro Pastoral de Parnamirim. Esdras Gurgel colocou-se à 

disposição para ajudar nos assuntos jurídicos. A reunião prosseguiu com a formação das 

subcomissões para dar o encaminhamento das ações para a realização do Encontro. Elas 

são: 1ª – Logística: Mara Jovanka e Juliane Alves; 2ª – Programação e Pedagógica: Danielle 

Nunes e Valeria Santiago; 3ª – Comunicação: Uirandê Poranga; foi ainda formado um 

calendário de membros para que possa  protocolo/recebimento das  inscrições de 

chapas/Presidente/(a), bem como, esclarecer algumas duvidadas que as mesmas possam 

vir a ter, ficando acordado que os membros da comissão e observadores estarão na sede do 

partido na seguinte ordem: catorze de agosto (14/08), Uirandê Poranga e Mario Takeya; 

quinze e dezesseis de agosto (15 e 16/08), Juliane Alves; dezessete de agosto (17 e 18/08), 

Adler Barros. 

 

Juliane Alves – Membro da Comissão 

Mara Jovanka – Membro da Comissão 

Danielle Nunes – Secretaria Municipal da Juventude PT/Natal 

Valeria Santiago – Secretaria Municipal de Comunicação PT/Parnamirim 

Mario Takeya – Observador 

Adler Barros – Membro da Comissão 

Uirandê poranga – Coordenador 

Esdras Gurgel – Observador 


