RELATORIA DA REUNIÃO DO CMPPIR, DIA 10 DE DEZEMBRO DE
2019.
No dia 10 (dez) 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: Joana Maria Ferreira da Silva (RPA 01), João José (RPA
3), Jean Pierre (MNU), Jorge Andrade (UNICALEN), Bernadete Felipe e
Abigail Melo (Urso Brilhante), Girlana Diniz (Coordenadora do CMMPIR),
Cristina Nascimento (Secretaria de Educação), e Ana Paula Maravalho
(assessora executiva do Plano de Igualdade Racial do Recife) . A pauta
versou sobre o Plano Municipal de Igualdade Racial do Recife. Inicialmente
foram falados sobre a importância de fundamentar melhor o Plano, a partir
da utilização de dados estatísticos, indicadores que apresentem as
vulnerabilidades, a quantidade de quilombos urbanos e rurais, além da
inclusão do eixo de Direitos Humanos, Diversidade de Gênero,
Sexualidade, Envelhecimento humano e Povos Indígenas e Urbanos. Além
disto, foi pontuada a importância de inclusão do item “Segurança Alimentar’,
foi deliberado que o conselheiro Jean Pierre irá resgatar o Plano que está
sendo elaborado pelo Recife que versa sobre a segurança alimentar”. Ainda
sobre o Plano, foi colocada a necessidade de incluir as datas importantes
para a população negra no Recife, incluir a lei de acessibilidade em todo
texto, incluir também relatos sobre os povos imigrantes e refugiados no
texto, e também incluir o item do PCRI apenas no eixo da gestão municipal.
A conselheira Cris Nascimento também apresentou a portaria do ano de
2016 que incide sobre o GETERÊ. 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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