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

Data: 7 de novembro de 2019

Horário de início: 9:30h

Horário de término: 11:45h

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

Participantes:

• Aparecida Cristina Perfeito dos Santos (Coletivo Mulheres Negras Mãe Terra)

• Cristina Aparecida Saiva (Câmara Municipal)

• Cristina Lucia Silva dos Santos Moraes (Coletivo de Mulheres Negras e Amigas da Raça

Brasil Winnie Mandela)

• Eliana de Oliveira Teixeira (Secretaria Municipal de Educação)

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

• Marilda de Souza Francisco (ARQUISSABRA, Quilombo)

• Marilda de Souza Pereira (Câmara Municipal)

• Wagner Dias (Secretaria Executiva de Cultura e Patrimônio)

• William Gama (Secretaria Executiva de Cultura e Patrimônio)

• Vanessa  Davies Sampaio  da  Silva  (Secretaria  Municipal  de Desenvolvimento  Social  e

Promoção da Cidadania – SDSP)

• Vanessa Trindade Teixeira (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)

Pauta:

1) Planejamento de Programação para o Dia 20 de novembro.

2) Atividade da Consciência negra das Comunidades do Camorim e do Quilombo

Assuntos discutidos /tratados:

A Presidente Jaqueline inicia a Reunião e passa a palavra para a conselheira Marilda de S.

Francisco, que informa que dia 17 vai ter a Missa Afro na Igreja Católica do Quilombo às 10 horas

e que dia 24 será a Pré Romaria da Terra e das Águas a partir das 9 horas, ambos num domingo.

Ela explica que nos feriados as pessoas do Quilombo costumam sair da Comunidade e que o

Bispo não quer mais se envolver nessas atividades, assim, somente a Associação do Quilombo

com a Igreja do centro está organizando eventos, e explica que no Rio de Janeiro haverá um



encontro da CPT (Comissão Pastoral da Terra) em julho de 2020. Além disso conta que haverá

uma feijoada, que também está programada para o dia 24 e provavelmente a partir de meio-dia.

Ela prevê o valor deve ser entre R$10 e R$ 12. Ela conta que o ano passado receberam muitas

doações e conseguiram oferecer de graça para toda comunidade e por R$ 10 para “os de fora”.

Ela diz que atualmente nem a couve possuem, pois a horta está “meio morta”.  A conselheira

Vanessa Davies fica de ver com Cássia, da SDSP sobre doação de carne e se há possibilidade de

ônibus saindo do centro para levar os grupos de capoeira para o almoço dia 24. Marilda Francisco

conta que um rapaz da Regional foi espalhar o barro hoje no local onde utilizarão para stands com

exposição de artesanato no dia 24. Sobre o evento do dia 20, a conselheira Aparecida Cristina

apresentou autorização do setor  público de “Parques e Jardins”  e demonstrou a foto de uma

manequim  de  uma  criança  de  religião  de  matriz  africana  que  utilizará  no  Congresso  da

Diversidade da UFF e que tentará  mais  uma para  o  dia  20.  Ela  conta  ainda que concederá

camisas com estampa de nove mulheres negras para sorteios e vai ceder algumas bonecas de

pano para o mesmo Congresso em duas oficinas, não sabendo se terá novas para o dia 20. Ela

conta que haverá uma pessoa para explicar a história de Iemanjá, além da capoeira do professor

Renato  que  confirmou  presença  (SIC).  Ficam  de  ver  com  a  entidade  Pérola  Negra  sobre  a

possibilidade de fazer uma feijoada, até para que entre na programação do evento, já que no fim

de semana não há muitos restaurantes abertos. O som ficará sob responsabilidade da Cultura e o

“Etiópia”  fará  a  batucada.  A conselheira  Cristina  Moraes vai  cantar  Maria  Carolina  de  Jesus.

Aparecida Cristina diz que encomendou quatro girassóis. Sobre a possibilidade de Lançamento de

livro na Casa Laranjeiras que se cogitou, os funcionários da Cultura dizem ser inviável, pois já

haverá outro evento na mesma data e local (Sarau em casa, de um coletivo de artistas). Vanessa

Davies diz que pode convidar as artesãs nesta data e Jaqueline requisita para Marilda Francisco e

Cristina Moraes oficinas de trança nagô e turbante. Cristina diz que venderia por R$ 10 cada

turbante.  Jaqueline diz  que a instituição Yla Dudu deve fazer  alguma atividade no campo da

Porteira - Japuíba. Sobre a programação do evento do dia 20, iniciaria às 9 horas pela lavagem do

busto de Zumbi dos Palmares, após isso o canto de Cristina Moraes e Lançamento /venda do seu

livro e às 10 horas as crianças das Escolas municipais Tânia Rita e Princesa Isabel, do bairro do

Belém, com a banda de percussão do Polo musical. Às 10:30h está previsto o Coral indígena e às

11h a professora Cláudia, que fundou a Casa de Cultura Nua, provavelmente situada no Angra

Shopping.  Às  11:30h  Vanessa  Davies  tentará  levar  a  dança  Afro  do  Belém.

Marilda Francisco explica que o Jongo estará esvaziado, uma vez que muitos trabalham na Usina

que transferiu o feriado para segunda-feira. Cristina Moraes apresenta as atividades da semana

da Consciência Negra no Camorim Grande de 25 de novembro a 1 de dezembro. Wiliam lembra

que deve terminar pontualmente às 13 horas e que haverá apenas um ponto de som. A Cultura

fica responsável de levar três tendas e Vanessa Davies fica de levar uma, pois Aparecida Cristina

diz  que também vai  levar  uma,  totalizando cinco.  Uma conselheira chama atenção de que o

Governo Federal recebeu 15 milhões para estabelecer um circuito cultural de turismo no município

da  qual  não  inclui  nenhuma atividade  de  negros. Outra  conselheira se  queixa  da  Procissão

Marítima de Iemanjá dia 2 de fevereiro que não tem sido realizada e pontua que as questões



raciais  não entram no calendário  da cidade.  Vanessa  Davies  diz  que  é  preciso  regularizar  a

situação do COMPIR e Aparecida Cristina sugere tirar uma Comissão para refazer a lei, na qual

se candidata Jaqueline Máximo; Marilda de S. Francisco;  Aparecida Cristina Perfeito;  Eliana de

Oliveira e  Cristina  Moraes.  Todos concordam. A conselheira Eliana se apresenta e diz  que a

conselheira Norielem está no Parque Mambucaba todas as quintas-feiras. Os demais conselheiros

preocupam-se sobre o horário da reunião, preferindo passá-la para tarde. Agendado a próxima

Reunião  Ordinária  para  5  de  dezembro  às  14  horas  e  da  Comissão  recém-formada  com  a

advogada Tatiana, desta SDSP dia 14 às 14 horas, na Sala dos Conselhos. Eliana devolve as

ações que a Secretaria de Educação tem realizado ressaltando que o COMPIR politicamente

existe e teve uma conquista, e que já saiu até mesmo a licitação para construção do espaço da

escola no Quilombo. Jacqueline insiste em citar que a escola deve ceder a chave para Associação

de Moradores pela pessoa de Marilda Francisco. Eliane conta que dia 26 de outubro a Secretária

fez uma visita a aldeia e atualmente está em licença médica. Ela ainda cita que Angra dos Reis é

a 6ª cidade em maior vulnerabilidade de jovens. Ela ainda conta que os dados de mortalidade

infantil na tribo indígena são altos, em maioria por falta de nutrição e que é urgente pensar em

ações nesse sentido. Por fim conta que o Cacique foi para São Paulo demonstrar para Educação

uma aldeia Guarani que ele imagina ser ideal e ela fortalece a conquista da Secretaria de obras

em  apoiá-los.  Conta  ainda  que  haverá  uma  reunião  da  parte  pedagógica  para  pensar  a

contratação do povo indígena e quilombola nas próprias escolas dia 14 de novembro.

Deliberações:

Elege-se uma Comissão para dar continuidade à discussão sobre as alterações da Lei e

do  Regimento  composta  por:  Jaqueline  Máximo;  Marilda  de  S.  Francisco;  Aparecida  Cristina

Perfeito; Eliana de Oliveira e Cristina Moraes. 

Encaminhamentos:

 Agendado a próxima Reunião Ordinária para 5 de dezembro às 14 horas e da Comissão

com a advogada Tatiana desta Secretaria dia 14 às 14 horas, na Sala dos Conselhos.

_________________________________ __________________________________

               Presidente do COMPIR                                      Assessora da Sala dos Conselhos


