
 

                           Relatoria de Reunião 

 

Em 10 (dez) de maio de 2019, reuniu-se na sala de reunião da Gerência Geral 

de Direitos Humanos, a comissão executiva que atuará na construção do 1º 

Plano Municipal da Política de Promoção da Igualdade Racial do Recife, cuja 

composição será formada por: Pedro Cavalcante, conselheiro representante da 

Secretaria de Mobilidade e Controle Urbano, João José, vice-coordenador do 

CMPPIR, Girlana Diniz, coordenadora do CMPPIR, Rosilene Santos, 

conselheira representante da RPA 04, e Jorge Andrade, conselheiro 

representante da União dos Capoeiristas Leão do Norte. Nesta primeira 

reunião, a comissão executiva foi assessorada pela Assistente Social e 

Gerente da Gestão do Trabalho e Educação Permanente do SUAS, a sra 

Laurisabel, que apresentou a sua experiência na construção da Política 

Municipal de Assistência Social, situando as/os presentes sobre as atividades 

desenvolvidas e propostas partilhadas. No âmbito da discussão, foi avaliada a 

pertinência de construção de um Plano Municipal da Política de Promoção da 

Igualdade Racial do Recife decenal, contribuindo para a análise abrangente 

dos processos no que se refere à materialização das orientações alicerçadas 

ao referido plano. Para a construção metodológica, foi deliberado pela 

necessidade de apreensão das legislações, resoluções das últimas 

conferências, e políticas nacionais e estaduais como elementos a serem 

considerados na análise. Além disto, Laurisabel propôs a delimitação das 

escutas à população por faixa etária e gênero tomando por base as 

experiências utilizadas pela Assistência Social. Por fim, foi deliberado pela 

construção de um “esqueleto”, contendo as etapas iniciais para a construção 

do Plano, que será compartilhado e apresentado na próxima reunião do dia 14 

de maio, às 10h da manhã, na sala da gerência geral de direitos humanos. 

Saliento também, que para o acompanhamento dos referidos processos, foi 

deliberado na última reunião ordinária do CMPPIR, a contratação de uma 

assessoria própria e externa para auxiliar nos trabalhos pertinentes ao Plano 

da Política de Promoção da Igualdade Racial do Recife. Eu, Mônica Andressa 

Alves Campos, na condição de secretária do CMMPIR, redigi a presente ata 

que foi acatada por mim e pelas/os conselheiras/os presentes.      


