ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2019 DO CMPPIR
Aos 15(quinze) dias do mês de janeiro do ano dois mil e dezenove, reuniu-se
na sede do Núcleo de Cultura Afro Brasileira o Conselho Municipal de Políticas
de Promoção da Igualdade Racial (CMPPIR), para reunião extraordinária cuja
pauta foi: aprovação de uma minuta de carta aberta a população a ser lançada
no dia 21 de janeiro de 2019. Estiveram presentes: Rosilene Rodrigues dos
Santos – Conselheira Coordenadora do CMPPIR e representante titular da
RPA 04; Monica Andressa representante da Secretaria de Desenvolvimento
Social, Juventude, Políticas Sobre Drogas e Direitos Humanos; Jean Pierre de
Lima Conselheiro Suplente representante do Movimento Negro Unificado;Jorge
Andrade Conselheiro Titular representante da União dos Capoeiristas Leão do
Norte; Bernadete Felipe de Melo (mãe Bernadete) Conselheira titular
representante da entidade Urso Brilhante do Coque.Foi registrada a presença
do senhor Sebastião a convite de mãe Bernadete. A reunão teve inicio apenas
as 15:30h Foi realizada uma avaliação inicial sobre a participação ativa de
conselheiras/os nas reuniões de pleno, além da necessidade de maior
organização para elaboração de posicionamentos como esse da carta em
tempo hábil para publicização. Foi realizada a leitura inicial da sugestão de
carta sendo deliberada a necessidade de complementação/ajustes, além disto,
foi discutida a necessidade da partilhar e apoio de entidades representativas do
segmento para reforçar o posicionamento do Conselho. Sendo assim, foi
deliberado que a carta será encaminhada para todas/os titulares e suplentes
via email, estabelecendo-se um prazo de apreciar e/ou sugestões completar
até o dia 17 de janeiro. Acrescentadas as sugestões dos Conselheiros e
Conselheiras a Carta será encaminhada a grupos/entidades do segmento
religioso para apreciação e manifestação de desejo ou não em querer assinar
junto com o Conselho sendo este prazo dia 18 de janeiro, para que as
entidades se posicionem. Dentre as entidades a serem consultadas foram
sugeridas as seguintes: Associação de Afoxé, Rede de articulação caminhada
de terreiro (ACTP), Associação de Maracatu e a Rede de mulheres de terreiro.
Retomando a pauta das ausências foi deliberado que será realizada uma
convocação para as representações que compõem o governo apontando a
necessidade da participação ativa dessas representações nas reuniões do
conselho. Sobretudo do participante da Secretaria de Cultura que poderia no
momento de reunião fornecer informações sobre a pauta do carnal do Recife.
Ao final, foi colocada a necessidade de encaminhar alguns pontos de pauta
para a próxima reunião de pleno: aprovação do calendário anual das reuniões
ordinárias de 2019, solicitação de representação da secretaria de cultura para
esclarecimentos sobre a programação do carnaval de 2019 e planejamento
anual de atividades do CMPPIR. A próxima reunião ocorrerá no dia 22 de
janeiro, às 14 horas, no núcleo afro. A ata foi redigida por mim, e aprovada
pelos demais conselheiros/as presentes.Para que tudo fique devidamente
documentado, eu, Mônica Andressa Alves Campos, na condição 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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