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ATA DE REUNIÃO 
 
  

Aos trinta e um dias do mês de julho do ano de 2017, às 14h00min horas, reuniram-se, em 

Reunião Extraordinária, no endereço da Sede do PARTIDO DOS TRABALHADORES DO 

RN, sito á Rua Olinto Meira, nº 1045, Barro Vermelho, nesta Capital, os filiados e membros 

do setorial de combate ao racismo a seguir relacionado: Ludjanio Rogério da Silva, 

Uirandê Poranga, kamila Ambrosio, Juliane Ribeiro, Esdras Gurgel, Pedro Filgueira, 

Valeria Santiago e Danielle Nunes, estando ausentes e justificadas Mara Jovanka e 

Antonio Gabriel. Os membros presentes formalizaram a Comissão Organizadora para o 

encontro setorial dessa Secretaria, que foi sugerida em Reunião no dia 28/08/2017, no 

mesmo local, conforme lista presença em anexo, podendo ser alterada até 18/08/2017, data 

final para constituição da comissão conforme regulamento aprovado pelo Diretório Nacional 

em 18/07/2017. A Comissão foi composta por Uirandê Poranga, Valéria Monteiro, Kamila 

Ambrosio, Mara Jovanka, Pedro Filgueira e Juliane Ribeiro, eleito a unanimidade como 

Coordenador o primeiro da lista. Esta reunião contou com os seguintes observadores: 

Danielle Nunes, Esdras Gurgel, Ludjanio Rogério e indicação da AE Gabriel Antônio (não 

estava presente, porém, acatada a indicação). Em seguida a comissão realizou a leitura do 

regulamento aprovado pelo Diretório Nacional em 18/07/2017 no qual foi identificado todos 

critérios de participação para filiados (as). Na leitura foi identificado de acordo com o artigo 

3° paragrafo 1° ao 4° do regulamento dos encontros setoriais do PT, a permissão que 

Mulheres e Juventude podem ter direito a optar pela secretaria de combate ao racismo 

compondo inclusive a chapa. A comissão também discutiu os critérios para o filiado ou filiada 

participarem das chapas que venham a se apresentar ao respectivo pleito, também 

estabelecendo os prazos para informa a comissão nacional a data prevista para o encontro 

estadual, de acordo com o artigo 11° paragrafo 3° no qual fica estabelecida até 07 de agosto 

do ano vigente o informe cabendo a comissão fazer isso. A comissão estabelece de acordo 

com o regimento dos encontros setoriais os prazos para a inscrição de chapas estaduais 

entre 14 de agosto de 2017 a 18 de agosto de 2017, assim como os critérios de indicativo de 

filiados no ato de inscrição da chapa, o encontro estadual da secretaria de combate ao 

racismo fica definido pela comissão para o dia 02 de setembro de 2017, a ser realizado no 

município de Natal com o local ainda a definir segundo as viabilidades de estrutura para o 

evento, sendo definido pela comissão estadual do encontro, bem como um ato político de 
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abertura sem  poder deliberativo para o encontro a realizar-se  no dia 01 de setembro de 

2017. Segundo o regimento no artigo 38°, eventuais recursos sobre o encontro setorial 

deverão ser apresentados a comissão estadual. Nada mais havendo, o Presidente, 

agradeceu pela participação de todos os presentes e deu por encerrada a reunião, da qual 

eu, Ludjanio Rogério da Silva, secretário ad doc reunião, lavrei a presente ata, que foi lida, 

achada conforme e firmada por todos os presentes abaixo relacionados. 

 

Ludjanio Rogério da Silva – Secretário Estadual Combate Racismo PT/RN 

Uirandê Poranga - Coletivo Estadual Combate ao Racismo PT/RN 

Valeria Monteiro Santiago – Filiada de Parnamirim /RN 

Pedro Filgueira – Coordenador Articulação de Esquerda  

Juliane Alves Ribeiro – Filiada Natal e Militante Mulheres de Axé 

Kamila Ambrosio – Membro Executiva Natal 

Danielle Nunes – Sec. Juventude e Membro da Executiva em Natal 

Esdras Gurgel – Advogado e Militante LGBT 

 


