RELATORIA DA REUNIÃO DO CMPPIR, DIA 03 DE DEZEMBRO DE
2019.
No dia 03 (três) de dezembro de 2019 reuniram-se no Museu de Arte
Moderna – MAMAM, o Conselho Municipal da Política de Promoção da
Igualdade Racial- CMPPIR, com a participação dos seguintes
conselheiros/as: João José (RPA 3), Wellington Soares (CRP), Jean Pierre
(MNU), Jorge Andrade (UNICALEN), Bernadete Felipe (Urso Brilhante),
Girlana Diniz (Coordenadora do CMMPIR), e as convidadas: Barbara Costa,
Marta Almeida, e Raline Santana. A pauta da reunião versou sobre o
processo eleitoral do CMPPIR. Inicialmente foi falado sobre a importância
de enviar o modelo da inscrição por e-mail para todas/os conselheiras/os,
foi dialogado também sobre a ampliação do processo eleitoral devido ao
número de inscritos até então, foi considerado também que em caso de
vacância da minoria étnica será remanejada a vaga para RPA´S. Além
disto, foi falado também sobre as escutas para construção do Plano de
Igualdade Racial do Recife, e da avaliação que precisa ser feita por todos
quanto à construção do plano, João José afirma que foi para todas as
RPA´S e que é preciso que os conselheiros façam uma autocrítica sobre o
processo. Jean Pierre fala que a conjuntura está adversa, foi falado também
sobre a importância de contatar o Fórum de Educação Permanente para
retomar a discussão no âmbito da educação. Foi falado sobre a
necessidade de retomar as cobranças que versam ao fundo municipal,
formação permanente e estrutura do conselho. Foi falado também sobre a
importância de publicar as fotos no grupo de watssap com legenda, além
disto, foi dado o informe sobre o inquérito civil de n º 14020/18. Foi
deliberado que será feito contato com a conselheira Cris Nascimento para
saber informações sobre o processo de formação do Fórum da Educação.
Foi informado também que dia 13 de janeiro de 2020 terá uma audiência
sobre o dia das expressões religiosas, no sentido de prevenir e combater a
violência motivada por preconceito às religiões de matriz religiosa e
indígena. Foi solicitado o retorno sobre a devolutiva do Plano Municipal com
Ana Paula (assessora), foi deliberado que a próxima reunião será no dia 10
de dezembro e que será construído um novo calendário para publicação em
diário oficial sobre a eleição do próximo biênio do CMPPIR. Eu, Andressa
Alves, na condição de secretária do CMPPIR, 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.
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