ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2019 DO CMPPIR
Aos 22(vinte) dias do mês de janeiro do ano dois mil e dezenove, reuniu-se na
sede do Núcleo de Cultura Afra Brasileira o Conselho Municipal de Políticas de
Promoção da Igualdade Racial (CMPPIR), para reunião ordinária, cujas pautas
foram: Eleições Nova gestão CMPPIR; Planejamento anual do CMPPIR;Caso
de Racismo Institucional;Posição do CMPPIR sobre descriminação ao Povo
Muçulmano;
Ministério
Público
e
Intolerância
Religiosa;Reuniões
interconselhos e Reuniões descentralizadas. Estiveram presentes: Rosilene
Rodrigues dos Santos – Conselheira Coordenadora do CMPPIR e
representante titular da RPA 04; Monica Andressa representante da Secretaria
de Desenvolvimento Social, Juventude, Políticas Sobre Drogas e Direitos
Humanos; Edivânia Caetano representante da Secretaria de Desenvolvimento
Social, Juventude, Políticas Sobre Drogas e Direitos Humanos; Jean Pierre de
Lima Conselheiro Suplente representante do Movimento Negro Unificado;
Bernadete Felipe de Melo (mãe Bernadete) Conselheira titular representante da
entidade Urso Brilhante do Coque, Washigton de Souza , representante
suplente da RPA 02, João José representante titular da RPA 03, Andreia
Nascimento do Centro de Estudo da Mídia Alternativa Barão de Itararé, Joanita
Cavalcante Central Única dos Trabalhadores, Amadou Touré representante
Titular do Povo Mulçumano, Wladimir Cordeiro de Amorim da Procuradoria
Geral do Município do Recife, Danilo Almeida representante titular da
Secretaria de Cultura, Maria Cristina do Nascimento representante da
Secretaria de Educação, Líbia Cristina da Silva representante titular da
Procuradoria Geral do Município e Maria Socorro do Nascimento
representando a Secretaria de Mobilidade Urbana do Município. Além disso,
estiveram presentes outros participantes a convite: Luiz Neves, Maria Gomes,
Luiz Sebastião e Leandro Prazeres. A reunião teve início apenas às 15h, sendo
conduzida inicialmente pelo conselheiro João José que fez as considerações
iniciais, logo em seguida foi feita indicação para inclusão de item no art. 14 do
Regimento Interno, no que competem as sessões, no que tange à explicitação
do poder de voto ao suplente na ausência do representante titular, em seguida,
foi dialogado sobre a eleição da próxima coordenação, a qual a representação
do governo será remetida ao assento de primeira coordenação, devendo ser
indicada na próxima reunião ordinária, que ocorrerá no mês de fevereiro, além
disto, a pauta que concerne ao planejamento anual também será adiada com
data definida posteriormente. O que se refere ao caso do racismo institucional
será discutido apenas quando o conselheiro que indicou a pauta estiver
presente. A proposta de calendário das reuniões ordinárias foi alterada, tendo
suas novas datas fixadas a seguir: 19 de fevereiro, 19 de março, 16 de abril, 21
de maio, 11 de junho, 23 de julho, 20 de agosto, 24 de setembro, 22 de

outubro, 19 de novembro e 10 de dezembro. Após este ponto, a reunião foi
conduzida pela coordenadora Rosilene Rodrigues dos Santos que fez a leitura
do Inquérito Civil nº 18.002-2/7 que trata sobre a prática de intolerância
religiosa, preconceito e discriminação contra o povo mulçumano que será
rediscutido no dia 29 de janeiro, às 14h, no Núcleo de Cultura Afro, sendo a
segunda reunião extraordinária do ano. O inquérito ficou de ser acompanhado
pela representação presente da procuradoria geral do município,
posteriormente, Rosilene informa que a reunião interconselhos é uma forma de
dialogar com as demais entidades que fiscalizam as outras políticas públicas a
fim de incluir a discussão da questão racial na agenda das políticas setoriais,
desta forma, a representação governamental será preponderante para alinhar o
diálogo com sua respectiva pasta institucional. As reuniões descentralizadas
foram discutidas como estratégicas no sentido de disseminar as informações
no trato da questão racial nos bairros, não sendo realizada como reunião
ordinária, devido à dificuldade de deslocamento dos/as conselheiros/as. Foi
dialogado também sobre a necessidade de acompanhamento do planejamento
orçamentário da gestão governamental a partir do portal da transparência,
assim como a realização do contínuo aprimoramento intelectual a cerca das
legislações que circundam a temática. Foi realizada a leitura quanto ao retorno
da reunião com o Prefeito, a qual foi remetida a responsabilidade de devolutiva
a cargo da Secretária Ana Rita Suassuna, responsável pela condução da
Secretaria de Desenvolvimento social, Juventude, Políticas sobre Drogas e
Direitos Humanos. Desta forma, será encaminhado um oficio com indicação de
retorno da apresentação para o dia 04 de fevereiro, às 15h. As/os
Secretárias/os de todas as representações governamentais que compõe este
Conselho também foram solicitados para dialogar sobre a integração entre as
discussões pertinentes ao interesse desta entidade, sendo o mês de fevereiro
indicado para a realização das 07 reuniões institucionais, as datas e horários
estarão em anexo da referida ata. A próxima reunião ordinária ocorrerá no dia
19 de fevereiro, às 14 horas, no núcleo afro, com pautas a definir. Para que
tudo fique devidamente documentado, eu, Mônica Andressa Alves Campos, na
condição 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.

ROSILENE RODRIGUES DA SILVA
Coordenadora do CMPPIR

MÔNICA ANDRESSA ALVES CAMPOS
Representante da SEDH/PCR

ANEXO:

Reuniões com Secretárias/os do Município do Recife

Secretaria
Cultura

Dia/ Hora
05/02/2019 às 10h

Educação

07/02/2019 às 10h

Mobilidade Urbana

12/02/2019 às 14h

Procuradoria Geral

14/02/2019 às 14h

Turismo,
Lazer.

Esporte

e 19/02/2019 às 10h

Saúde

21/02/2019 às 10h

Mulher

25/02/2019 às 10h

Local
Sala da Alta
Complexidade 6º PCR
Gabinete da Sec. de
Desenvolvimento Social,
6º andar.
Gabinete da Sec. de
Desenvolvimento Social,
6º andar.
Gabinete da Sec. de
Desenvolvimento Social,
6º andar.
Gerência
Geral
de
Direitos Humanos, 6º
andar, 6º andar.
Gabinete da Sec. de
Desenvolvimento Social,
6º andar.
Gerência
Geral
de
Direitos Humanos, 6º
andar, 6º andar.

