
 
 
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 16 DE ABRIL DE 2019 DO CMPPIR 
 
Aos 16(dezesseis) dias do mês de abril do ano dois mil e dezenove, reuniu-se 
na sede do Núcleo de Cultura Afro-Brasileira, o Conselho Municipal de Políticas 
de Promoção da Igualdade Racial (CMPPIR), para reunião ordinária cujas 
pautas foram: Recomposição das Comissões Temáticas do CMPPIR, Ação 
formativa no dia 23 de abril, Recomposição da Secretaria de Turismo, Esporte 
e Lazer, V Conferência Municipal da Política de Promoção da Igualdade Racial 
do Recife e Edital da chamada Pública Nº 1/2019 da Secretaria Nacional de 
Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Estiveram presentes: Girlana Diniz 
coordenadora do CMPPIR, João José vice-coordenador do CMPPIR, Rosilene 
Rodrigues representante titular da RPA 04, Elzanira da Silva representante 
suplente da RPA 04, Gioconda da Silva representante suplente do Conselho 
Regional de Psicologia, Bernadete Felipe representante da entidade Urso 
Brilhante, Danilo Almeida representante da Secretaria de Cultura, Maria 
Cristina representante da Secretaria de Educação, Pedro Cavalcante 
representante da Secretaria de Mobilidade e Controle Urbano, Graça Simões 
representante da Secretaria da Mulher, Damaris Gomes representante da 
Secretaria da Saúde, Luíz Neves representante da Secretaria de Turismo, 
Esporte e Lazer e Josineide Maria de Oliveira participante na reunião ordinária.  
Inicialmente, Girlana Diniz informa sobre a recomposição da Secretaria de 
Turismo, Esporte e Lazer (SETUREL), cuja composição ficará sob-
responsabilidades de Luiz Neves (titular) e Olga Mahin representante suplente. 
Girlana informa ainda sobre o edital lançado pela Secretaria Nacional de 
Políticas de Promoção da Igualdade Racial e sobre a necessidade de formação 
de uma comissão para a elaboração de proposta para concorrer o referido 
edital, no entanto, no momento da reunião não foi formada a comissão 
sugerida. Girlana relembra a atividade proposta pelo CMPPIR com as 
secretarias municipais, e convoca todas/os conselheiras/os para participação 
da formação que será realizada no dia 23/04/2019, no paço do frevo, às 09h, 
para todas/os trabalhadores da SETUREL. O evento contará com a 
participação do Prof. Dr. Alexandro de Jesus,coordenador do Departamento de 
Museologia da UFPE. Foi dialogada também sobre a proposta de realização do 
Plano Municipal de Política Promoção da Igualdade Racial do Recife, em 
substituição a V Conferência Municipal para o ano de 2019. Elzanira e Pedro 
apontaram as ressalvas com relação a não realização da Conferência neste 
ano, salientando a preocupação no adiamento da Conferência diante do 
período eleitoral em 2020.  Jorge Andrade fala sobre a relação verticalizada 
entre as gestões públicas e a sociedade, colocando ainda que há um 
“ajeitamento institucional” rememorando as Conferências da Política de 
Promoção da Igualdade Racial anteriores. Maria Cristina, João José, Jorge 
Andrade, Girlana Diniz e Rosilene Rodrigues concordam com a substituição da 
organização da Conferência, para a construção do Plano Municipal. Após o 
momento de debate, onde foram expostas as justificativas das/os 
conselheiras/os presentes, foi instaurado o regime de votação, desta forma, 
após a contagem de votos, foi registrado o número expressivo de 13 (treze) 
pessoas que concordaram com realização do Plano Municipal, sem nenhuma 
abstenção, em detrimento da realização da Conferência Municipal para o ano 



corrente. Neste interin, João José fez avaliação  sobre a Conferência Municipal 
de Saúde, a respeito da burocratização no processo de inscrição, onde foi 
possível a participação apenas de entidades com personalidade jurídica, 
retirando assim, a possibilidade de participação ampla da população em geral, 
o conselheiro lança a proposta da realização de uma nota de repúdio, no 
entanto, não foi discutido sobre a implementação da proposta. João José 
questiona ainda sobre a ausência na devolutiva da Secretaria de Planejamento 
e Gestão do Recife no que se refere ao fundo público destinado as ações da 
Política Pública de Igualdade Racial. João propõe ainda sobre a possibilidade 
de realização de um ato em menção ao ocorrido com o trabalhador negro, que 
foi alvejado com 80 (oitenta) tiros pela Polícia Militar do Rio de Janeiro, 
reafirmando também a ampla repercussão do caso. No que se refere à 
Construção do Plano Municipal, foi deliberado pela retirada de uma comissão 
executiva para os acompanhamentos referentes a este fim. Desta forma, entre 
os membros da comissão executiva estão: Girlana Diniz, João José, Jorge 
Andrade, Rosilene Rodrigues e Elzanira da Silva.  Cristina salienta a 
importância de se rever os Planos Municipais anteriores, como possibilidade de 
maior compreensão da realidade, além disto, foi deliberado pela contratação de 
uma assessoria técnica externa, para colaboração nas fases de elaboração do 
Plano. Ao final da reunião foi entregue a ata da reunião ordinária anterior, bem 
como as datas e horários das futuras reuniões do ano de 2019.  Foi realizada 
também a recomposição das comissões do CMPPIR, sendo intituladas e 
representadas por: Articulação e Comunicação: Fernanda Lima e João José. 
Saúde da População Negra: Joana Silva, Lucelena Anjo, Damaris Oliveira, 
Elzanira da Silva,  Wellington Albuquerque, Fernanda Lima, Rose Santos e 
Bernadete. Formação, Educação e Cultura:Lucia Oliveira, Cristina 
Nascimento, Evandra Dantas, Jorge Andrade, Amadou Touré, Wellington 
Albuquerque, Acássio Jamaica, Danilo Almeida, Cristiane e Luiz Neves. 
Comunidades, Moradia, e Reforma Urbana: Elzanira da Silva, Evandra 
Dantas, Girlana Diniz e João José. Diversidade Religiosa: Obange, Altino 
Mulungu, Amadou Touré, Líbia Cristina, Cristina Nascimento e Bernadete. 
Discriminação Múltipla e Agravada (imigração, gênero e diversidade) : 
Joana Silva, Lucelena Anjo, Jorge Andrade e Fernanda Lima. Eu,Mônica 
Andressa Alves Campos, na condição de representante da Secretaria de 
Direitos Humanos, tomei notas e redigi a presente ata, que, após lida em 
plenário e achada conforme, será por mim assinada, bem  como pela 
coordenadora da presente sessão. 
 
 
 
 
 
GIRLANA DINIZ 
Coordenadora do CMPPIR 
 
   
MÔNICA ANDRESSA ALVES CAMPOS 
Representante da SEDH/PCR 
 
 



 


