Reunião ordinária do CMPPIR dia 22 de Outubro de 2019.
No dia vinte nove de outubro de dois mil e dezenove reuniram-se no Museu de
Arte Moderna Aloísio Magalhães (MAMAM), o Conselho Municipal de Políticas
de Promoção da Igualdade Racial do Recife (CMPPIR), às 14h. A pauta
discutida versou sobre o I Plano de Igualdade Racial do Recife. Estiveram
presentes: Girlana Diniz, coordenadora do CMPPIR, Wellington Soares,
representante titular do Conselho Regional de Psicologia, Jean Pierre,
representante suplente do Movimento Negro Unificado, Bernadete Felipe e
Abigail Melo, ambas da entidade Urso Brilhante, Líbia Cristina, representante
titular da Procuradoria Geral do Município, Danilo Pereira, representante titular
da Secretaria de Cultura e Jacira Maria, representante suplente da Secretaria
de Educação. Inicialmente, Girlana rememorou sobre as deliberações
referentes às escutas do I plano de Igualdade Racial, avaliando os esforços
feitos pela gestão municipal para que as deliberações fossem realizadas, no
entanto, pontua a baixa participação das/os conselheiras/os nas atividades.
Girlana salienta que foi realizada uma reunião com a Comissão Executiva do
Plano, onde foram repactuadas algumas estratégias para mobilização, entre
elas, o diálogo “corpo a corpo”, solicitação de auxílio para a secretaria de
governo, no que compete a mobilização nos bairros e a possibilidade da
“bicicleta de som”, porém, este último, não foi possível, em decorrência das
questões orçamentárias. O Conselheiro Jean Pierre propõe que as escutas
aconteçam no Pátio de São Pedro, antecedendo as programações das terças
negras. Os/as conselheiros/as presentes concordam com unanimidade com a
sugestão, sendo construídas algumas frentes de mobilização para que haja
participação da população nas escutas propostas. Desta forma, foi deliberado
que terão quatro momentos (04), que serão: dia 05/11- Diversidade Religiosa,
que terão com responsáveis para mobilização: Bernadete Felipe, Jean Pierre,
Abigail, Jacira e Cristina. No dia 12/11- Cultura, que terão como
representantes: Jorge Andrade e Danilo. No dia 19/11- Juventudes, Mulheres e
Moradia, as pessoas que mobilizarão serão: Jean Pierre. Wellington, Rose
Rodrigues, Líbia e João José e por fim, para o dia 26/11- Povos Tradicionais
que serão responsáveis: Girlana Diniz, Altino, Jean Pierre e Mãe Bernadete.
Foi deliberado que haverá consulta com os/as demais conselheiras/os para que
as/os mesmas/os possam mobilizar a população pelos eixos e dias afixados
acima. Outro ponto de pauta discutido foi sobre a aula pública que será no dia
20 de novembro, no Pátio da basílica do Carmo, localizado no centro do Recife.
Foi dialogado sobre as pessoas que farão a exposição, sendo indicados alguns
nomes, entre eles: Marcelo Pedrosa, Dayse Moura e Denise Botelho, além
desses, foram citados os nomes de: Rebeca Oliveira, Alexandro de Jesus,
Lepê Correia e Marcos Pereira. A atividade ocorrerá às 15h e também terá a
participação da Coordenadoria do Estado de Pernambuco e Polícia Militar.
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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