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

Data: 5 de dezembro de 2019

Horário de início: 14:30h

Horário de término: 16h

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

Participantes:

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

• Marilda de Souza Pereira (Câmara Municipal)

• Michel dos Santos Maciel (UMUCAR: União Municipal de Umbanda e Candomblé de Angra

dos Reis)

• Vanessa Trindade Teixeira (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Promoção

da Cidadania – Sala dos Conselhos)

• Emanuel  Oliveira  do  Nascimento (Secretaria  Municipal  de  Desenvolvimento  Social  e

Promoção da Cidadania – Sala dos Conselhos)

Pauta:

1) Avaliação da atividade de Dia 20 de novembro e das demais relacionadas

(Camorim, Quilombo etc.);

2) Planejamento de Programação para 2020;

3) Alteração da Lei e Publicação desta Gestão em Boletim Oficial do Município;

Assuntos discutidos /tratados:

A Presidente Jaqueline inicia a Reunião e passa a palavra para a conselheira Marilda que

diz  que  participou  de  atividade  dia  16  de  novembro  no  Centro  Comercial  do  Village  com

“Neidinha”. Marilda conta que o evento foi bom, mas esqueceram de desligar o chafariz. Jaqueline

cita  que  em  20  de  novembro  no  centro  faltou  a  capoeira,  dança  afro  e  coral  indígena.  O

conselheiro  Michel chama atenção para a necessidade de financiamento da festa de Iemanjá e

junto  a  Jaqueline  propõe  um calendário  de eventos  a  ser  apresentado para  Secretária  Célia

Jordão. Jaqueline pontua a importância de Planejamento dos 21 dias de Combate ao Racismo e

diz que ocorrerá uma reunião dia 9 às 18 horas no Conselho Regional de Serviço Social 7ª Região

- Rio de Janeiro. Decidem por fim adiar  a reunião com a advogada Tatiana da SDSP para o

próximo ano. Decidem que as reuniões ordinárias de 2020 serão nas primeiras quintas-feiras do

mês, exceto 30/01 e 13/02/2020, sempre às 14 horas. Michel é incluído na Comissão de trabalho

do COMPIR.



Deliberações:

Conforme encaminhamentos.

Encaminhamentos:

 Decidem que as reuniões ordinárias de 2020 serão nas primeiras quintas-feiras do mês,

exceto 30/01e 13/02/2020, sempre às 14 horas.

O conselheiro Michel é incluído na Comissão de trabalho do COMPIR.

Realizado ofício para SDSP solicitando transporte para reunião que ocorrerá dia 9 às 18

horas no Conselho Regional de Serviço Social 7ª Região  - Rio de Janeiro.

Realizado  ofício  para  SDSP  com  um  calendário  de  eventos  para  2020  solicitando

financiamento.

_________________________________ __________________________________

               Presidente do COMPIR                                      Assessora da Sala dos Conselhos


