
ATA da Reunião Ordinária do Conselho Municipal da Promoção da Igualdade Racial

Data: 28 de junho de 2019

Horário de início: 14:15h

Horário de término: 16h

Local: Sala dos Conselhos, situada à Praça Guarda Marinha Greenhalgh, s/n, bairro São Bento,
Angra dos Reis – RJ.

Conselheiros (SIC):

Norielem de Jesus Martins (Secretaria Municipal de Educação)

Cristina Lucia Silva dos Santos Moraes (Coletivo de Mulheres Negras e Amigas da Raça Brasil
Winnie Mandela)

Jaqueline Máximo Moreira (Grupo de Consciência Negra Ylá-Dudu)

Demais participantes:

Emanuel Oliveira do Nascimento (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Promoção da
Cidadania – Sala dos Conselhos)

Ethuani  Kilse  Silva  Ferreira  (Secretaria  Municipal  de Desenvolvimento  Social  e  Promoção da
Cidadania – Sala dos Conselhos)

Jorge  Luís  da  Silva  Nunes  (Secretaria  Municipal  de  Desenvolvimento  Social  e  Promoção  da
Cidadania – Sala dos Conselhos)

Paulo  Victor  Suisso  Santos  (Secretaria  Municipal  de Desenvolvimento  Social  e  Promoção  da
Cidadania – Sala dos Conselhos)

Vanessa  Trindade  Teixeira  (Secretaria  Municipal  de  Desenvolvimento  Social  e  Promoção  da
Cidadania – Sala dos Conselhos)

Pauta:

1) Ofícios para Secretaria Executiva de Cultura (Teatro negro);

2) Projeto para a juventude periférica negra;

3) Congresso UFF ( organização);

4) Projetos diversos do COMPIR (Pauta da reunião extraordinária que não teve);

5) Retomada do assunto com a Secretaria Municipal de Educação e Câmara Municipal,

que requer reunião, e definição de quais conselheirxs participarão (Comissão?);

6) Retomada da discussão sobre o Encontro da juventude indígena;

7) Discussão sobre a possibilidade de alteração da Lei de criação do COMPIR e seu Regimento

Interno (qual será o Grupo ou Comissão responsável)



Assuntos discutidos /tratados:
Jaqueline Máximo, Presidente do COMPIR, dá abertura à Reunião pelo primeiro item

da Pauta ressaltando que não será mais necessário fazer ofício para Cultura já que o Teatro
Negro voltou para Agenda do Teatro Municipal com a peça “Carolina Maria de Jesus” em julho.
Cristina revela que mesmo assim se sente indignada por ter que pagar uma multa de R$ 200,00
por não ter apresentado o Teatro em maio, pois tiraram da divulgação do cartaz desobrigando-a a
apresentar,  e  ela  ressalta  que não teve condições psicológicas  de buscar  saber  o motivo  da
retirada,  e  acabou sendo punida.  Jaqueline  sugere solicitar  um esclarecimento  por  escrito  ou
agendar uma reunião com a Cultura para entender melhor a situação. Delibera-se por um ofício
solicitando reunião com a Secretária de Cultura Marlene Ponciano. Segue-se para o segundo item
da  Pauta.  Em relação  à possibilidade  de  parceria  com o  CMDCA para  o  Projeto  Juventude
Indígena Vanessa Trindade informou que é necessário ter por escrito a Proposta, assim como
qualquer outro projeto, a pedido da Presidente daquele Conselho. A Reunião Extraordinária do
COMPIR dia 06/06, onde se analisaria a possibilidade da participação no Festival de Música e
Ecologia da Ilha Grande neste ano, não ocorreu por falta de participantes. Jaqueline pontua ser
interessante levar o Teatro para os morros e escolas, mas os conselheiros concordam que o foco
neste momento deve ser o Agosto Cultural, a Juventude indígena de setembro, o congresso da
UFF em novembro e  a possibilidade  de Conferência  Municipal  de Igualdade  Racial.  Sobre  o
terceiro item da Pauta, o Congresso da UFF, Cristina diz que se interessa por Lançamento de
Livro. Norielem informa que está envolvida junto à Margarida e Lucas e que as reuniões ocorrem
uma  3a feira  a  cada  quinzena  no  Instituto  de  Educação  de  Angra  dos  Reis  (IEA/UFF)  em
Jacuecanga e uma 5ª a cada quinzena de 19 às 22 horas no Centro de Angra dos Reis. Norielem
ficou de ver se necessitará de Coquetel para que seja visto a possibilidade de ser custeado pelo
Governo.  Ela  conta  que  será  o  quarto  Congresso  intersetorial  sobre  democracia  e  direitos
humanos, que ocorre desde 2015 com cerca de 500 participantes, e se desenvolverá nos dias 7, 8
e 9 de novembro de 2019 com abertura na Casa Laranjeiras através de 9 grupos de trabalho e
relato de experiência.  Em relação ao quinto  item da Pauta,  foi  reagendada a reunião com a
Secretária de Educação Stella do dia 14 de junho para o dia 04 de julho no mesmo horário: 15
horas. Jaqueline e Norielem concordam que os próprios grupos específicos devem se representar
nestas reuniões. Vanessa Trindade apresentou as informações do curso SUPERA sobre proibição
de venda de álcool para os indigenas e Norielem trouxe a questão da obrigação do passaporte
para indios como exemplo de lei que os inclui como cidadãos brasileiros, apesar de ser abolida
nos povos entre fronteiras. Ela revela que trabalha há 20 anos com a Aldeia Sapukai e que a
interculturalidade sempre foi um desafio e que a legislação a ser consultada sobre os direitos dos
indigenas é a Constituição de 1988 e a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho
(OIT).  Sobre o sétimo e último item da Pauta,  Jorge Nunes e Vanessa Trindade convidam o
conselho para Grupo de Estudo sobre a Lei de Criação e Regimento Interno do COMPIR. Fica
agendado para o dia 16 de julho às 13:30 horas, podendo ser complementado dia 23 de julho.

Informes:
Foi agendada para o dia 12 de setembro de 2019 às 14 horas uma Reunião com a

Mesa Diretora da Câmara Municipal para discussão sobre a possibilidade da retirada da Cruz e do
Quadro dos Jesuítas catequizando os indígenas no Brasil.

Deliberações:
Os conselheiros  requisitam  considerar  o  Relatório  da  II  Conferencia  Municipal  de

Promoção da Igualdade Racial para oficilizar a composição de conselheiros do COMPIR.

Encaminhamentos:
Norielem sugere que seja  passado para Aldeia  a ideia  de substituir  o  quadro dos

Jesuítas por um trabalho da comunidade de Angra, seja indígena, caiçara, de saúde mental etc.
Deve  ser  elaborado  um  Ofício  à  Secretaria  Executiva  de  Cultura  e  Patrimônio

solicitando uma data de Reunião com o COMPIR.
Fica agendado Reunião Extraordinária e Grupo de Estudo para o dia 16/07 às 13:30

horas a fim de agilizar o processo de revisão e atualização da legislação do COMPIR (Lei de
Criação do COMPIR e seu Regimento Interno).

_________________________________ __________________________________
               Presidente do COMPIR                                      Assessora da Sala dos Conselhos


