
 
 
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE VINTE E QUATRO DE SETEMBRO DE 
2019 DO CMPPIR. 
 
Aos 24(vinte e quatro) dias do mês de setembro do ano dois mil e dezenove, 
reuniu-se na sede do Museu de Arte Moderna Aloísio Magalhães, o Conselho 
Municipal de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (CMPPIR). As pautas 
da reunião ordinária foram: Devolutiva sobre os trabalhos da Comissão 
Executiva, Plano Municipal de Igualdade Racial, Apresentação da Consultora 
do Plano e Eleição do CMPPIR. Estiveram presentes: Rosilene Rodrigues dos 
Santos, representante da RPA 04, Andreia Vieira, representando a RPA 1, 
Gioconda de Sousa, representando o Conselho Regional de Psicologia, Jean 
Pierre, representando o Movimento Negro Unificado, Bernadete Felipe e Abigail 
Melo, ambas representantes da entidade Urso Brilhante, Girlana Diniz, 
coordenadora do CMPPIR, Luiz Neves, representante da Secretaria de 
Turismo, Esporte e Lazer. Além das/os conselheiras/os citadas/os, estiveram 
também presentes: Wanessa Maria Gomes, representando o Movimento Negro 
Evangélico, Jackson Augusto, Bruno Alves, Rafael Santiago, Danilo Almeida, 
Wladimir Cordeiro,Abigail Melo, Gabriele Conde, Ana Paula Maravalho, 
Rodrigo Gerônimo, Elis Grace e Suzana Abreu. Inicialmente Girlana Diniz 
informa que foi deliberado em reunião ordinária do CMPPIR sobre a elaboração 
do I Plano de Igualdade Racial do Recife, em detrimento à realização da 
Conferência de Igualdade Racial, informa ainda que a Gerência de Igualdade 
Racial recebeu três propostas de assessoria técnica especializada para 
contribuir nos trabalhos do Plano, no entanto, foi escolhida apenas uma 
proposta, que foi da senhora Ana Paula Maravalho.  Rosilene Rodrigues 
comenta que foram construídos alguns eixos temáticos para construção do 
Plano, os quais são: Gestão da Política Municipal, Emprego e Renda, 
Educação, Saúde, Habitação, Diversidade Cultural, Juventude Negra e 
Diversidade Religiosa. Foi falado também sobre a importância de pensar os 
eixos numa perspectiva intersetorial, de forma que um eixo não sobreponha o 
outro. Foi pactuada a leitura e multiplicação das informações para que as 
etapas da elaboração do Plano sejam massivas. Girlana Diniz informa que em 
paralelo à elaboração do Plano estará sendo realizado o processo eleitoral do 
CMPPIR. Foi deliberada que no dia da eleição do CMPPIR será também 
realizada a publicação final do I Plano de Igualdade Racial do Recife. Foram  
definidos os dias: 08,10,15,17,18,22,23,29,30 e 31 no mês de outubro para 
realização das escutas nas RPA´s. Além disto, será realizada a devolutiva de 
todas as escutas compiladas no dia 29 de novembro do ano de 2019. Foi 
deliberado que será feito convite para pessoas de outros municípios 
participarem das escutas. Foi definido que no dia 10 de dezembro será feito o 
lançamento do Plano Municipal além da Eleição do CMPPIR. Foram definidos 
os nomes de Rosilene Rodrigues, Girlana Diniz, Andreia Vieira, Danilo Almeida 
e Gioconda Sousa como representantes no Fórum Eleitoral do CMPPIR. Foi 
colocada a importância de informar nas RPA´S sobre o processo eleitoral do 
CMMPIR. Foi deliberado sobre a importância de convidar alguém da 
Procuradoria para acompanhar na reunião do Fórum Eleitoral. Por fim, foi 
realizada a apresentação da assessoria do Plano, a senhora Ana Paula 
Maravalho, além disto, o conselheiro Gean Pierre informa que no dia 10, 11 e 



12 de abril será realizado o primeiro Congresso Nacional do Movimento Negro 
Unificado, o mesmo solicita a presença da Gerência de Igualdade Racial do 
Recife, o conselheiro fala ainda sobre o extermínio da Babarolixá nas cidades 
de Paulista e Jaboatão dos Guararapes e da importância do CMPPIR auxiliar 
no processo de denúncia. 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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