Relatoria da Reunião Ordinária
Em 28 de maio de 2019, às 14h, reuniu-se na sede da Prefeitura do Recife, o Conselho
Municipal da Política de Promoção da Igualdade Racial (CMPPIR), no ato da reunião
ordinária estiveram presentes: Elzanira da Silva, conselheira suplente da RPA 04,
Bernadete Felipe, conselheira titular da entidade Urso Brilhante, Girlana Diniz,
Coordenadora do CMPPIR, Líbia Cristina conselheira titular da Procuradoria Geral do
Município, Maria Cristina, representante titular da Secretaria de Educação, Rosemary
Costa, representante titular da secretaria da Saúde, Luiz Neves representante da
Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer e Pedro Cavalcante representante titular da
Secretaria de Mobilidade e Controle Urbano. As pautas discutidas foram: Deliberação
sobre a coordenação das comissões temáticas do CMPPIR, convocação para reuniões
no MPPE sobre o inquérito civil de número 15.008-08 e sobre preconceito as religiões
de matriz africana, caso de discriminação na comunidade do Alto do Pascoal, Plano
Municipal e convite da reunião interconselhos dia 10/06/2019. Iniciada a reunião, foi
deliberado que na próxima reunião será discutida sobre as coordenações das
comissões diante da baixa participação de conselheiros/as na referida reunião, quanto
aos inquéritos civis, foram socializados ao grupo, no entanto, não foi deliberado
representações. Os mesmos versam sobre a prática de racismo institucional instaurado
a partir da representação: Uiala Mukaji Sociedade das Mulheres Negras de
Pernambuco e outras Entidades e também sobre a liberdade de expressão religiosa e
combate à prática de violência motivada por preconceito às religiões de Matrizes
Africanas, instauradas pelo MPPE, as duas reuniões ocorrerão no dia 13 de agosto, no
entanto, a primeira ocorrerá às 14h e a segunda às 15h30. Sobre a denúncia de
intolerância religiosa na comunidade do Alto do Pascoal, Mãe Bernadete relatou sobre
o culto que acontece há décadas na escola municipal do Alto do Pascoal, que, no
entanto, foi proibido pela gestora vigente, Mãe Bernadete informa que o caso foi
encaminhado também para a Secretaria de Educação e que a comunidade católica do
local contesta tal proibição. A situação foi discutida entre os conselheiros presentes, os
mesmo aferiram que neste caso a escola tem autonomia para a não realização de
cultos em virtude da laicidade prevista na constituição, no entanto, o CMPPIR se dispôs
em acompanhar a referida denúncia que deve ser solucionada no âmbito da Secretaria
de Educação. Quanto ao Plano municipal, Girlana informa que houve apenas uma
reunião para elaboração das etapas do plano, sendo necessário estruturar um
documento para solicitação da assessoria externa para o início dos trabalhos. Foi
informado também sobre a reunião interconselhos, que ocorrerá no dia 10 de junho,
às 10h, com o qual João José fará representação. Eu, Mônica Andressa Alves Campos,
na condição representante da Secretaria Executiva de Direitos Humanos tomei notas e
redigi à 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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