
ATA da Reunião de COMISSÃO do Conselho Municipal da Promoção da Igualdade Racial

Data: 14 de novembro de 2019

Horário de início: 14h

Horário de término: 15:30h

Local: Sala de Reuniões da Secretaria Municipal de Educação, Angra dos Reis – RJ.

Participantes:

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

• Eliana de Oliveira Teixeira (Secretaria Municipal de Educação)

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

• Jorge Luís da Silva Nunes (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Promoção

da Cidadania – Sala dos Conselhos)

Assuntos discutidos /tratados:

A Presidente Jaqueline junto às duas demais integrantes da Comissão de Trabalho eleita

na  última  Reunião  Ordinária  de  7  de  novembro  explicam  para  o  advogado  Dr.  Darlan,  da

Secretaria  de  Educação,  que  esta  Reunião  seria  com a  advogada  Tatiana  da  Secretaria  de

Desenvolvimento Social  (SDSP),  mas que ela  desmarcou pela interdição do prédio  da SDSP

dificultando assim o andamento administrativo do seu serviço, e assim acabou sendo solicitado o

jurídico  da  Educação  na  Sala  de  reunião  desta  mesma secretaria  que  a  conselheira  Eliana

reservou.  Dr.  Darlan  explica  que  necessita  de  Projeto  de  Lei  já  escrito  e  finalizado,  com

consentimento e aprovação de todos os conselheiros para opinar sobre o texto completo. Em

relação a mencionar o nome das entidades na lei, ele disse que assim fica mais engessado e que

daria a necessidade de alterar cada vez que uma entidade fosse substituída, mas que é permitido.

Em relação à nomeação de membros do Conselho através de Decreto ele revela que isto poderia

dar implicações legais para organizações que se sentissem prejudicadas, por exemplo, e assim

ele  não  recomenda.  Sugere-se  por  fim  que  junto  a  Secretária  Célia  Jordão  seja  enviado  ao

Gabinete do Prefeito a proposta de alteração da Lei, já que por meio de vereadores demoraria

mais a chegar na votação da Câmara Municipal, até porque eles entrarão em recesso (SIC). A

reunião se encerra às 15:30 horas.

Encaminhamentos:

 Será  encaminhado  Ofício  para  SDSP solicitando  Reunião  com  o  jurídico  a  partir  do

número de Processo que já requisita isso.

_________________________________

Presidente do COMPIR                                      


