
 

 

ATA DA REUNIÃO EXTAORDINÁRIA DE 2019 DO CMPPIR 

 
Aos 29(vinte e nove) dias do mês de janeiro 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 
extraordinária cujas pautas foram: Leitura do Jornal periódico produzido pela 
Igreja Assembleia de Deus, Leitura do material encaminhado pela 
representação do povo muçulmano para o Ministério Público e  resposta ao 
Ministério Público de Pernambuco (MPPE) sobre o caso de Intolerância 
Religiosa contra a  religião Islâmica. Estiveram presentes: Rosilene Rodrigues 
dos Santos – Conselheira Coordenadora do CMPPIR e representante titular da 
RPA 04; João José da Silva - Conselheiro Titular representando a RPA 03, 
Andreia Maria do Nascimento Conselheira Suplente representante da entidade 
Centro de Estudo da Mídia Alternativa Barão de Itararé, Amadou Touré 
Conselheiro Titular representante de grupo Étnico; Edivania Souza e Mônica 
Andresa representantes da Secretaria de Desenvolvimento Social Juventude, 
Políticas Sobre Drogas e Direitos Humanos. Foi realizada uma consulta prévia 
com Eduardo Santana, um dos representantes do povo mulçumano em 
Pernambuco que disponibilizou o texto produzido pelo povo mulçumano a 
respeito do Islamismo, além disto, foi apresentada a matéria do jornal 
ADNEWS, que é uma edição periódica produzida pela Igreja Assembleia de 
Deus que fez menção, a partir da compreensão da igreja, sobre Islã. As leituras 
foram devidamente realizadas pelas/os conselheiras/os presentes. De acordo 
com Eduardo a ação junto ao MPPE foi iniciada para informar sobre a real 
história da religião Islâmica e resultou pela retratação da Igreja com relação ao 
Islamismo. Com isto, Eduardo Santana informa que a edição do jornal 
ADNEWS do mês de fevereiro contará com a versão do islamismo elaborada 
pelos próprios adeptos da religião islâmica. Além do encaminhamento exposto, 
o CMPPIR afirma que as ações que versam sobre o Combate à Intolerância 
Religiosa fazem parte do planejamento deste Conselho, tendo também em sua 
estrutura organizativa a existência de uma comissão permanente que trata 
sobre a referida pauta em questão. Desta forma, comunicaremos ao órgão 
sobre a disposição desta referida entidade, a partir da Comissão de Combate à 
Intolerância Religiosa, pela disponibilidade e acompanhamento sistemático, 
atuando na perspectiva de garantia a liberdade de culto e expressão de fé na 
cidade do Recife. Nesta reunião extraordinária salientou-se também pelo 
encaminhamento da nota produzida pelo CMPPIR sobre o dia 21 de janeiro, 
que se refere ao dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, reforçando 
a responsabilidade e compromisso nas ações que interfaçam a Política Pública 
de Igualdade Racial do município. 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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