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                                                     AMPLIAÇÃO DE PRAZO 
 

RESOLUÇÃO CMPPIR Nº006/2019 
 
 
O Conselho Municipal da Política de Promoção da Igualdade Racial do Recife- CMPPIR, no uso 
das atribuições que lhes são conferidas pela Lei nº 17.311/2007, de 28 de março de 2007, que 
trata de suas alterações, e após deliberação em reunião plenária extraordinária, datada em 18 de 
dezembro de 2019, 
 
 
RESOLVE:  
 
Ampliar o prazo de convocação das 08 representações do movimento negro e/ou entidades 
comprometidas com a luta contra o racismo e 02 representações de minorias étnicas existentes 
no Recife (índios, judeus, árabes, palestinos, ciganos), para eleição dos novos integrantes do 
Conselho Municipal de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, correspondente ao biênio 
2020-2022, obedecendo ao Regulamento eleitoral disponível na sede da Secretaria de 
Desenvolvimento Social, Juventude, Políticas sobre Drogas e Direitos Humanos, Edifício Sede 
da Prefeitura do Recife, 6º andar, Rua Cais do Apolo, nº 925 e seguirá o presente cronograma 
abaixo:  
 
RESOLVE:  
 
Que em caso de vacância em relação às inscrições às minorias étnicas existentes no Recife, serão 
redistribuídas 01 vaga para Região Político Administrativa (RPA) e 01 vaga para representações 
do movimento negro e/ou entidades comprometidas com a luta contra o racismo. 
 
 
Publicação do Edital 14.11.2019 
Inscrição das Entidades  20.12.19 a 26.12.2019 
Análise dos documentos recebidos 27.12.2019 
Publicação da lista de entidades habilitadas 28.12.2019 
Prazo de recursos 30.12.2020 a 02.01.2020  
Análise de recursos 03.01.2020 
Homologação e convocação das entidades habilitadas 04.01.2020 
Eleição das entidades 09.01.2020 
Publicação das entidades eleitas 11.01.2020 
Indicação dos suplentes  18.01.2020 
Posse 21.01.2020 
 
 
Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Recife, 20 de dezembro de 2019.  
______________________________ 
Coordenadora do CMPPIR 
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