
 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 19 DE FEVEREIRO DE 2019 DO 

CMPPIR 

 
Aos 19(dezenove) dias do mês de fevereiro do ano de 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: Relatos das reuniões com as Secretarias 
municipais, retorno das deliberações da última reunião extraordinária e eleição 
da direção do CMPPIR. Estiveram presentes: Rosilene Rodrigues dos Santos 
representante da RPA 04, Maria Cristina do Nascimento representando a 
Secretaria de Educação, João José da Silva, representando a RPA 03,  
Amadou Touré representante de grupo Étnico,Bernadete Felipe representante  
da entidade Urso Brilhante, Jean Pierre representando o Movimento Negro 
Unificado, Líbia Cristina representando a Procuradoria, Damaris Gomes 
representando a Secretaria de Saúde e Luiz Neves representando a Secretaria 
de Turismo, Esporte e Lazer. Inicialmente foi dado informe sobre a 
recomposição da Secretaria de Educação que terá na suplência a Sra. Jacira 
Lámour. Posteriormente, Líbia Cristina informa sobre a articulação que será 
feita com a Secretária Executiva da procuradoria, com intuito de dialogar sobre 
as possibilidades e potencialidades das ações da procuradoria aliadas a 
questão ético-racial, a previsão para a reunião será para o dia 14 de março. Em 
seguida, Rosilene Rodrigues reafirmou a importância do encaminhamento das 
resoluções da última conferência municipal e das legislações em vigor  para 
aos/as Secretários/as da Prefeitura, bem como a disponibilidade destes 
materiais no site institucional da Prefeitura do Recife, contribuindo assim, para 
uma maior visibilidade das deliberações da Política de Promoção da Igualdade 
Racial. Líbia Cristina afirma que está sendo muito importantes todas as 
discussões até então realizadas pelo CMPPIR, fazendo uma autoavaliação 
positiva de aprendizado, a partir do compartilhamento das discussões e 
atividades. No âmbito das reuniões com os/as Secretários/as, foi avaliado que 
as reuniões foram majoritariamente representadas a partir das indicações 
dos/as Secretários/as, reafirmando a importância da continuidade dos contatos 
daqueles/as que não foram possíveis de  contactar diretamente. Girlana Diniz 
fala sobre o interesse no acesso ao conteúdo replicado pelo GTERÊ e sobre a 
importância do grupo de trabalho, na formação das/os servidores/as. Maria 
Cristina informa que o GTERÊ têm 13 anos de atuação e aponta o cenário de 
defasagem da equipe técnica atual, coloca ainda que para a realização de um 
trabalho minimamente estruturado é preciso pelo menos à formação de 03 
pessoas na equipe. Maria Cristina fala ainda da descontinuidade dos serviços 
públicos e da dificuldade da horizontalização no que se referem ao acesso 
dos/as Secretários/as, aponta ainda a importância do fortalecimento das 
representações governamentais do CMPPIR. Foi partilhada a proposta de 
atividades formativas para as/os secretárias/os, contribuindo, sobretudo, para o 
combate ao racismo institucional. Foi indicada também a participação de 
professor Moisés como debatedor da primeira atividade de formação que 
ocorrerá para os/as trabalhadores/as da Secretaria de Mobilidade e Controle 
Urbano do Recife, foi deliberado também que será providenciado um Banner 
com a marca do CMPPIR para utilização nas atividades formativas e nas 



demais situações em que haja necessidade. Com relação às situações de 
Intolerância Religiosa, foi informado sobre os encaminhamentos ao Ministério 
Público com relação ao compartilhamento da carta aberta, além da disposição 
da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa do CMPPIR nas situações 
que se destinem ao trato da temática. Quanto à recomposição da Diretora do 
CMPPIR, foi deliberado que Girlana Diniz assumirá a Coordenação, João José 
a vice-coordenação e Rosemary Costa na função da secretaria.  Para que tudo 
fique devidamente documentado, 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. 
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