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COMPOSIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA IGUALDADE RACIAL DE OLINDA 

 

CONSELHEIROS/AS NÃO  

Nº GOVERNAMENTAL. NÃO GOVERNAMENTAL. 

01 Davi Oliveira dos Santos Jorge de Andrade Silva 

02 Jamila Érica de Souza Ramos  Edna Maria de Freitas 

03 Ralphiane Marcelino Gomes Adeildo Paraíso da Silva (Pai Ivo) 

04 Carmem Alves Cavalcanti Nilson Monteiro da Silva 

05 Altamiza Melo Silva Jean Pierre de Lima Moraes 

06 Janacy da Silva Mendes Sandra Rego da Silva 

07 José Gomes da Silva Jr. Irismar Santos do Nascimento 

08 Lidia Fernanda dos Santos Gouveia  Arquimedes Nogueira dos Santos 

09 Alexsandra Urbano da Silva Walter Santos 

10 Roberta Rayssa Magalhães da Silva Maria de Lourdes Azevedo 

11 Cristian Douglas Pessoa de Araújo Paulo Barbosa de Santana 

12 Maria da Conceição da Silva Tarciana de Paula Torres Silva 

13 Raphaelly Shayenne Bernardo e Silva Miguel Pacífico Filho 

14  João Raymundo Santana Cabral 
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I – INFORMAÇÕES GERAIS DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA IGUALDADE 

RACIAL DE OLINDA 

 

 

1- Nome do Município Olinda 

2- UF Pernambuco 

3- Código do IBGE 2609600 

4- Porte do Município Grande Porte 

5- Identificação da Conferência IV Conferência Municipal da Igualdade 

Racial de Olinda 

6- Data de Início 06 de outubro de 2017 

7- Data de Término 07 de julho de 2017 

8- Total de horas de realização 14 horas 

9- Local de realização Faculdades Integradas Barros Melo – AESO 

- Bairro de Jardim Brasil - Olinda 

10- Número Total de Participantes 91 

 

 

II- Quantitativo de participante da Conferência Municipal da Igualdade Racial de Olinda 

por categoria 

 

 Delegados 

Governamental 

Delegados 

Não governamental 

Conselheiros Participante/ 

Observador 

Total 10 45 4 32 

 

III - Ato de convocação 

 

A IV Conferência Municipal da Igualdade Racial de Olinda foi convocada pelo Prefeitura de 

Olinda através do Decreto 124/2017 de 16 de outubro de 2017. 
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IV- Programação da Conferência  

DIA 06/10 

 
16h – Credenciamento 

17h – Abertura 

18h – Palestra Magna 

19h30 – Leitura do Regimento 

20h30 – Apresentação Cultural 

21h – Cofee Brack 

 

DIA 07/10 

 
8h – Grupos de Trabalho / Eixos Temáticos 

12h – Almoço 

14h – Plenária Final com apresentação dos grupos 

17h - Encerramento 

17h30 - Cofee Brack 

 



                                                          

6 
 

 

 

 

VI - Registros das Deliberações da Plenária Final da Conferência Municipal da Igualdade Racial de Olinda 

EIXO I – “Do reconhecimento dos afrodescentes” (direito à igualdade de oportunidades e à não discriminação; 

educação em igualdade e conscientização; participação e inclusão). 

Deliberações para Município  

Deliberações Eixo 

1 1-Que seja criado o GT Racismo do Ministério Público de Pernambuco no município de Olinda. 1 

2 2-Assegurar a laicidade do Estado no município de Olinda, em especial no que concerne às práticas 

adotadas no seu sistema de ensino. 

1 

3 3-Promover formação continuada em história e cultura afro-brasileira e indígena aos profissionais de 

educação e fiscalizar o cumprimento da Lei Federal nº 11.645/08 nos estabelecimentos de ensino. 

1 

4 4-Que os órgãos de incentivo e fomento à cultura ofereçam formação em elaboração de projetos a grupos 

que promovam manifestações culturais afro-brasileiras e indígenas em Olinda. 

1 

5  5-Promoção de pesquisa que revele as condições sociais e econômicas da população negra do município 

de Olinda para que as políticas públicas referentes ao segmento sejam mais eficazes e abrangentes.  

1 
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EIXO II – “Da garantia de justiça aos afrodescentes” (acesso à justiça; prevenção e punição de todas as violações de direitos humanos 

que afetem a população Afrodescendente). 

Deliberações para Município 

Deliberações Eixo 

1 1-Realizar a criação do plano municipal de enfrentamento ao racismo. 2 

2 2-Propor a regulamentação e implementação da Lei Federal 12.288/10 à Assembléia Legislativa de 

Pernambuco, Câmara de vereadores de Olinda e aos chefes do Poder executivo estadual e municipal. 

2 

3 3-Propor aos poderes Legislativo e executivo, estadual municipal o cumprimento do artº 25 do Estatuto da 

igualdade racial. 

2 

4 4- Fazer valer a Lei Federal 12.288/10, no que preconiza o item gênero, raça, etnia. 2 

5 5- Articular Estado e Município sobre campanha de divulgação e sensibilização sobre a criminalização do 

racismo e intolerância religiosa, conforme Art. 140 parágrafo 3º da Lei federal 7.716/89. 

2 
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EIXO III – “Do desenvolvimento dos afrodescentes” (direito ao desenvolvimento e medidas contra a pobreza; educação; 

empreendedorismo, emprego e renda; saúde e moradia). 

Deliberações para Município 

Deliberações Eixo 

1 Criação de um Comitê municipal intersetorial com representantes de todas as secretarias para constituição 

de um Grupo de Trabalho – “GT Racismo” – voltado principalmente para a Institucionalizar a Política de 

Promoção a Igualdade Racial, através de Lei e Decreto; 

3 

2 Criação de Projetos Municipais de apoio ao afro empreendedorismo, que contemple a FORMAÇÃO, 

qualificação e acesso a créditos aos empreendimentos com foco na formalização dos negócios, em 

particular, com as especificidades dos territórios, segmentos sociais e as comunidades tradicionais 

conforme determina o Decreto 6040/2007. 

3 

3 Implementar na educação básica integral a ampliação dos espaços e tempos de aprendizagem para os povos 

de comunidades tradicionais (população quilombolas, indígenas, ciganos e terreiros), bem como, com 

infraestrutura adequada (tecnologia da informação); 

3 

4 Ampliar o acesso do beneficio eventual - auxílio moradia- para os povos de comunidades tradicionais, 

aumentando o recurso disponibilizado atualmente; 

3 

5 Criar estratégias para promover capacitações e sensibilizar os profissionais de saúde (servidores e 

contratados) do município para combater o Racismo Institucional; 

3 
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Deliberações para Município 

Deliberações Eixo 

1 Solicitação da PMO para a ampliação em Olinda dos Quilombos urbanos, bem como criar espaços de 

mídias dentro do município para que os movimentos sociais tenham voz. 

4 

2 Formação continuada de profissionais de saúde, segurança, educação, assistência social e outros na 

perspectiva de garantia ao tratamento humanizado às populações de matriz africana, povos tradicionais, 

saúde da população negra e LGBTI+. 

4 

3 Censo específico das religiões tradicionais. 4 

4 4 - Criar mecanismos, tais como: apoio jurídico, isenção nas taxas de registro em cartório e IPTU que 

facilitem aos povos tradicionais na elaboração de seus Estatutos e registros nos órgãos competentes.  

4 

5  5 – Fortalecimento do Conselho Municipal de Igualdade Racial e a criação do Conselho Municipal de 

Direitos da População LGBTI +. 

4 
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Deliberações do Município para o Estado 

Deliberações Eixo 

1 Criar núcleos do GT Racismo do Ministério Público de Pernambuco em todos municípios do estado e suas 

ações sejam devidamente apoiadas para que se efetivem. 

1 

2  Realizar / potencializar a adesão do Estado de Pernambuco ao Sistema Nacional de Promoção da 

Igualdade Racial (Sinapir) de forma a aprimorar a implementação do conjunto de políticas transversais e 

serviços destinados a superar as desigualdades raciais existentes. 

1 

3 Promover formação continuada em história e cultura afro-brasileira e indígena aos profissionais de 

educação e fiscalizar o cumprimento da Lei Federal nº 11.645/08 nos sistemas estadual e municipal de 

ensino. 

1 

4 Formalizar através dos conselhos a entrega das resoluções aprovadas nas conferências, ao chefe do poder 

executivo. 

2 

5 Propor aos poderes Legislativo e executivo, estadual e municipal o cumprimento do art.º 25 do estatuto de 

igualdade racial. 

2 
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Deliberações do Município para o Estado 

Deliberações Eixo 

1 Promover e ampliar a Política Estadual de Segurança Alimentar (previsto no segundo II PLANESAN- Plano 

Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional), dentro dos povos de comunidades tradicionais de matriz africana, 

principalmente nos municípios de maior população, assegurando os recursos para execução;  

3 

2 Criação de Projetos de ESFERA Municipal, ESTADUAL E FEDERAL de apoio ao afroempreendedorismo, que 

contemple a FORMAÇÃO CONTINUADA, qualificação e acesso a créditos, CONVÊNIOS aos empreendimentos 

com foco na formalização dos negócios, em particular, com as especificidades dos territórios, segmentos sociais e as 

comunidades tradicionais conforme determina o Decreto 6040/2007. 

3 

3 Promover e ampliar a Política Estadual de Segurança Alimentar (previsto no segundo II PLANESAN- Plano 

Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional), dentro dos povos de comunidades tradicionais de matriz africana, 

principalmente nos municípios de maior população, assegurando os recursos para execução;  

3 

4 Criação de Delegacia especializada sobre religião tradicional de matriz africana e LGBTI +. 4 

5 Formação continuada de profissionais de saúde, segurança, educação, assistência social e outros na perspectiva de 

garantia ao tratamento humanizado às populações de matriz africana, povos tradicionais, saúde da população negra e 

LGBTI+. 

4 

6 Implementação definitiva do Plano Estadual de Igualdade Racial e inclusão de “Capelania” para os povos de Matriz 

Africana.  
4 
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Deliberações do Município para a União 

Deliberações Eixo 

1  Exigir o retorno da Secretaria de Promoção de Políticas de Igualdade Racial (SEPPIR) com seu caráter de 

ministerial. 

1 

2 Estabelecer como prioridade na política de ensino brasileira a formação continuada em história e cultura 

africana e afro-brasileira, indígena, a profissionais da educação, bem como a fiscalização do cumprimento da 

Lei Federal nº 11.645/08 no ensino de todo o país.  

1 

3 Reconhecer e regulamentar profissionalmente o mestre de capoeira, incluído no Cadastro de Previdência 

Social e Ministério do trabalho. 

2 

4 Propor aos poderes Legislativo e executivo, estadual e municipal o cumprimento do art.º 25 do estatuto de 

igualdade racial. 

2 

5 Garantir o acesso a educação superior dos povos tradicionais (quilombolas, indígenas, ciganos e terreiros), por 

meio das universidades públicas e particulares, através do financiamento de programas governamentais que 

estimulem o acesso desde a educação básica; 

3 

6 Cria Criação do Plano Nacional de Comunidades Tradicionais. Ampliando o reconhecimento dos terreiros de 

Pernambuco enquanto quilombos urbanos. 

4 

7 Criar o Fundo Nacional para financiamento de políticas públicas LGBTI+, a ser gerido pelo Conselho Nacional 

de combate a discriminação LGBTI+ e, supervisionados pelos Conselhos Municipais e Estaduais. 

4 
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VII-  Avaliação  

 Pontos Positivos: 

A participação das representações afrodescendente e de todo movimento étnico-racial; 

As discussões nos Eixos de forma muito interativa; 

A construção coletiva das propostas nos eixos; 

A interação e respeito entre os grupos; 

O acesso ao texto base da conferência ajudou na construção das propostas; 

O debate das propostas; 

A paciência dos Facilitadores dos grupos; 

Boa representatividade de pessoas comprometidas com a causa da igualdade racial; 

Bom entrosamento dos participantes, apesar de pouca gente; 

Conteúdo bom repassado nos eixos; 

Boa recepção, Coordenação e organização; 

Metodologia e os facilitadores (desenvolveram trabalho de forma produtiva). 

Pontos Negativos: 

Pouca divulgação; 

A não realização das pré-conferências; 

O não controle das falas na Plenária final; 

O não conhecimento prévio dos temas da Conferência; 

O não respeito de alguns no momento do debate na Plenária; 

Pouco tempo de trabalho para formular as propostas. O ideal seria dois dias e não uma manhã; 

O não cumprimento do horário por alguns participantes que acabou comprometendo muitas possibilidades de 
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outras construções; 

Os representantes do governo não podem e não devem hostilizarem os membros da sociedade civil; 

Pouca representação da Capoeira; 

A não pontualidade dos participantes no início dos trabalhos no segundo dia; 

Melhorar o Regimento Interno da Conferência para as próximas; 

Pouca presença dos representantes governamentais nos eixos;  

Organização geral da Conferência; 

Pouca divulgação do processo de inscrição da Conferência; 

Não ter acesso ao documento da Conferência anterior. 

Sugestões:  

Cumprir o horário da programação; 

Divulgar melhor a Conferência para os segmentos; 

Publicar tudo que foi discutido na Conferência; 

Apresentar na próxima Conferência as propostas desta Conferência; 

Convidar um número maior de instituições; 

Maior participação dos representantes do governo. 

 

Data: 11/10/2017 

a) Assinatura dos/as responsáveis pelo preenchimento deste Registro 

 

Josineide Ferreria da Silva 

CRESS - 3247 

b) Assinatura da Coordenadoria de Negros e Negras de Olinda 

 

Cleiton Armando Gouveia 


