
DECRETO Nº 096, DE 06 DE AGOSTO DE 2021.

Homologa o Regimento Interno do
Conselho Municipal de Políticas de
Promoção da Igualdade Étnico- Racial e
dá outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CARUARU, ESTADO DE PERNAMBUCO, no
uso das atribuições legais asseguradas pelo inc. IV do art. 55 da Lei Orgânica Municipal,

DECRETA:

Art. 1º Fica homologado o Regimento Interno do Conselho Municipal de
Políticas de Promoção da Igualdade Étnico- Racial, correspondente ao anexo único
deste Decreto, conforme estabelecido no artigo 6º da Lei Municipal nº 6.069/18 de 04
de julho de 2018,

Art. 2º As despesas com a execução decorrentes das disposições deste Decreto
correrão por conta de dotação orçamentária próprias, garantidas na Lei orçamentaria do
município.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Jaime Nejaim, 06 de agosto de 2021, 200º da Independência; 133º da
República.

RAQUEL LYRA
Prefeita de Caruaru

ANGELO DIMITRE BEZERRA ALMEIDA DA SILVA
Procurador Geral do Município

CARLOS EDUARDO BRAGA FARIAS
Secretário de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos



DECRETO Nº 096, DE 06 DE AGOSTO DE 2021.

ANEXO ÚNICO

REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS DE
PROMOÇÃO DA IGUALDADE ÉTNICO-RACIAL DE CARUARU/PE-
COPPIR

CAPÍTULO I
DA FINALIDADE E COMPETÊNCIA

Art. 1º O presente Regimento Interno estabelece a estrutura e disciplina o
funcionamento do Conselho Municipal de Políticas de Promoção da Igualdade Étnico-
Racial, criado pela Lei Municipal nº 6.069/18 de 04 de julho de 2018, doravante
denominado COPPIR.

Art.2º O Conselho Municipal de Políticas de Promoção da Igualdade Étnico- Racial,
órgão colegiado, de controle social e caráter deliberativo da política municipal de
Promoção de Igualdade Étnico-Racial, tendo por finalidade fortalecer a luta contra o
racismo e o preconceito baseados em raça ou etnia, através do monitoramento,
acompanhamento e fiscalização, bem como propor políticas afirmativas de promoção da
igualdade Étnico-Racial com ênfase na população negra caruaruense e nos grupos
mencionados no art. 4º da Lei nº 6.069, de 04 de julho de 20218, com vistas à ampliação
da participação popular e do controle social.

Art. 3º Compete ao Conselho Municipal de Políticas de Promoção da Igualdade Étnico-
Racial:
I - participar na elaboração de critérios e parâmetros e na formulação, implementação de
metas e prioridades para assegurar as condições de igualdade à população negra e de
outros segmentos étnicos da cidade de Caruaru;
II - propor estratégias de controle, avaliação e fiscalização, bem como a participação no
processo deliberativo de diretrizes das políticas afirmativas, fomentando a inclusão da
dimensão Étnico-Racial nas políticas públicas desenvolvidas em âmbito municipal;
III - recomendar e realizar estudos, debates e pesquisas sobre a realidade da situação da
população negra e de outros segmentos étnicos da população caruaruense, com vistas a
contribuir na elaboração de propostas de políticas públicas afirmativas da Promoção da
Igualdade Étnico-Racial, em parcerias com o poder público, entidades públicas e
privadas e organismos internacionais;
IV - organizar e realizar a Conferência Municipal de Promoção da Igualdade Étnico-
Racial, a partir de convocação municipal;
V- acompanhar e fiscalizar a implantação e implementação das deliberações das
Conferências Municipais de Promoção da Igualdade Étnico-Racial;
VI- acompanhar a implementação das políticas de Combate ao Racismo Institucional e
propor o desenvolvimento de programas e projetos de capacitação sobre as relações
raciais no âmbito da administração pública municipal;
VII- articular-se com as organizações do movimento social negro e nacionais,
destacando-se a comunidade negra, bem como outros conselhos setoriais, para ampliar a



cooperação mútua e estabelecer estratégias comuns para o aprimoramento de controle
social das políticas afirmativas de Igualdade Étnico-Racial;
VIII- propor, em cooperação com os organismos governamentais e não governamentais,
nacionais e internacionais, a identificação de sistemas de indicadores no sentido de
estabelecer metas e procedimentos, com base nesses índices, para monitorar a aplicação
das atividades relacionadas com a promoção da igualdade Étnico-Racial, no âmbito do
município;
IX- fiscalizar e acompanhar as políticas de promoção dos direitos culturais da população
negra e das minorias, especialmente pela preservação da memória e das tradições
africanas e afro-brasileiras, bem como a diversidade cultural, construtiva da formação
história e social do município de Caruaru;
X- propor e acompanhar medidas de defesa de direitos dos indivíduos e grupos étnico-
raciais afetados por preconceito, discriminação racial, racismo e demais formas de
intolerância;
XI- monitorar e propor avanços na legislação municipal relacionada, que garantam
políticas de Promoção da Igualdade Étnico-Racial;
XII- construir comissões temáticas permanentes e grupos de trabalhos para avaliar,
acompanhar e fiscalizar políticas de Promoção da Igualdade Étnico-Racial;
XIII- prestar contas anualmente das ações do Conselho em assembleia própria,
devidamente comprovadas para este fim, publicando relatórios de prestação de contas,
os quais deverão ser disponibilizados à sociedade.

CAPÍTULO II
DA COMPOSIÇÃO

Art. 4º O Conselho Municipal de Políticas de Promoção da Igualdade Étnico-Racial é
um órgão paritário com 50% de representação da sociedade civil e 50% de
representação do governo municipal, composto por 16 membros titulares e igual
número de suplentes sendo 8 (oito) representantes da sociedade civil e 08 (oito)
representantes do governo municipal, observando a importância da paridade de gênero,
obedecendo à seguinte composição:
I – 08 (oito) representantes da Sociedade Civil Organizada, comprometidas/os com a
promoção da igualdade racial, sendo:
a) 04 (quatro) representantes de organizações de entidades do movimento negros e/ou

entidades comprometidas com a luta contra o racismo com comprovada atuação em
Caruaru;

b) 02 (dois) representantes das religiões de matriz africana em caruaru;
c) 01 (um) representante de entidade das minorias étnicas existentes em Caruaru

(Índios, Ribeirinhos, Judeus e/ou Ciganos);
d) 01 (um) representante de comunidade remanescente de quilombo existente em

Caruaru.

II – 08 (oito) representantes do Governo Municipal, nas representações das seguintes
Secretarias:
a) 01 (um) representante do órgão responsável pelos Direitos Humanos;
b) 01 (um) representante do órgão responsável pelas Políticas para Mulheres;
c) 01 (um) representante do órgão responsável pela Saúde;



d) 01 (um) representante do órgão responsável pela Educação;
e) 01 (um) representante do órgão responsável pelo Planejamento;
f) 01 (um) representante do órgão responsável pela Cultura;
g) 01 (um) representante do órgão responsável pelo Desenvolvimento Rural, e
h) 01 (um) representante do órgão municipal responsável pela Ordem Pública.

CAPÍTULO III
DO MANDATO

Art. 5º O Presidente, vice-presidente e 1º secretário do COPPIR serão escolhidos por
chapa pelo Plenário, por votação dentre os conselheiros efetivos através de escrutínio
secreto pela maioria absoluta dos votos válidos em sessão ordinária ou extraordinária do
colegiado, conforme os critérios dispostos neste Regimento Interno do COPPIR.

§1º A composição da chapa deverá respeitar a alternância de segmentos representativos,
ou seja, se o candidato a presidência for membro governamental o vice-presidente
obrigatoriamente deverá ser 01(um) membro da organização da sociedade civil e vice-
versa.

§2º O Presidente, em suas faltas ou impedimentos, será substituído pelo Vice-
Presidente.

§ 3º A renovação da presidência do Conselho far-se-á anual e alternadamente, ou seja,
no biênio, 01(um) ano a presidência ficará com a representação do governo, o outro com
a representação das organizações da sociedade civil.

§ 4º Ocorrendo necessidade de vaga no Conselho, será nomeado novo Conselheiro que
completará o mandato do antecessor.

§ 5º O conselheiro recém nomeado deverá obter da Secretaria Executiva, orientação
sobre a rotina e ordenamento das reuniões, bem como receber cópia da legislação
específica.

Art. 6º O mandato dos membros do Conselho será de 02 (dois) anos, permitida uma
única recondução consecutiva por igual período.

Art. 7º Em caso de vacância em algum assento do Conselho, o mesmo permanecerá
aberto, podendo ser ocupado a qualquer tempo, somente pela etnia de direito, por
eleição complementar.

Art. 8º O suplente substituirá o titular em suas faltas e impedimentos, sucedendo-o para
lhe completar o mandato, em caso de vacância.

Art. 9º Os membros, titulares ou suplentes do COPPIR poderão ser substituídos, por
motivo de impedimento ou de força maior, mediante solicitação oficial da entidade ou
do órgão que representam, dirigida ao Conselho, que oficiará à/ao Presidenta/e do
Conselho para formalização da nova nomeação.



§1º Os conselheiros titulares que não puderem comparecer aos eventos e reuniões do
COPPIR têm a obrigação de comunicar aos seus suplentes, em tempo hábil, bem como
à Secretaria Executiva.

§2º Os membros titulares do COPPIR serão substituídos, em suas faltas e impedimentos,
pelos seus respectivos suplentes.

§ 3º Será substituído, necessariamente, o conselheiro que:
I - desvincular-se do órgão de origem de sua representação;
II - faltar a 03 (três) reuniões consecutivas ou a 05 (cinco) intercaladas, sem justificativa;
III - apresentar renúncia ao Plenário do Conselho, que será lida na reunião seguinte à
sua recepção na Secretaria do Conselho;
IV - apresentar procedimento incompatível com a dignidade das funções;

Parágrafo único. A substituição involuntária, quando necessária, dar-se-á por
deliberação da maioria das/os membras/os presentes à sessão do Conselho, em
procedimento iniciado mediante provocação de integrante do COPPIR, do Ministério
Público ou de qualquer cidadão, sendo assegurada ampla defesa.

Art. 10. Os representantes dos conselhos serão nomeados através de portaria da
Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, podendo ser substituídos a
qualquer tempo.

Parágrafo único. A participação como Membro do Conselho não será remunerada a
qualquer título e será considerada de interesse público relevante.

CAPÍTULO IV
ATRIBUIÇÕES DOS CONSELHEIROS

Art. 11. São atribuições dos Conselheiros do COPPIR:
I - Relatar e discutir juntamente com o plenário os processos que lhe forem atribuídos e
neles proferir seu parecer e voto;
II - Participar das discussões e deliberações do Conselho;
III - Determinar, como relator, as providências necessárias à boa instrução do processo,
inclusive solicitar diligência;
IV - Solicitar, em Plenário, à Secretaria Executiva do Conselho, por intermédio do
Presidente, os esclarecimentos verbais que entender necessários;
V - Pedir vista de processo e requerer adiamento de votação, sendo submetido ao
plenário;
VI - Fazer indicações, requerimentos e propostas relativas a assuntos de exclusiva
competência do Conselho;
VII - Propor convocação de sessão extraordinária com apoio de no mínimo de 1/3 dos
Conselheiros;
VIII - Propor emenda ou reforma do Regimento Interno do Conselho;
IX - Após justificar, declarar-se impedido de participar de votações;
X - Exercer outras atribuições definidas em lei ou em regulamento;
XI – Executar outras atividades que lhes sejam atribuídas pelo Presidente ou pelo
Conselho;



CAPÍTULO V
DOS DEVERES DOS CONSELHEIROS

Art. 12. São Deveres dos Conselheiros do COPPIR:
I – Comparecer às sessões ordinárias e extraordinárias do Conselho;
II – Em caso de pedido de afastamento prolongado, por mais de 30 dias ou 02 reuniões
ordinárias, o Conselheiro deverá apresentar justificativa por escrito ao Conselho com
cópia ao seu Suplente.
III – Relatar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis os expedientes que lhes forem
distribuídos pela Plenária, pelos grupos de trabalho ou pela Presidência;
IV – Colaborar com estudos e sugestões que sirvam para incentivar e desenvolver as
atividades do Conselho;
V – Acompanhar e fiscalizar a execução de projetos e programas que tenham recebido
investimentos públicos para sua realização;
VI – Representar o Conselho em eventos sempre que designados pelo Plenário e, no
caso de ser convidado, comunicar o fato ao Presidente;
VII – Desempenhar com zelo e eficiência as tarefas para as quais tenham sido
designados;
VIII – Zelar pelo bom nome e prestígio do Conselho.

CAPÍTULO VI
DA ESTRUTURA E COMPETÊNCIAS

Art. 13. A Estrutura do Conselho é a seguinte:
I – Plenário
II – Presidência
III – Secretaria Executiva

Parágrafo único. Para a execução dos trabalhos administrativos e assessoramento
técnico, haverá uma Secretaria Executiva, cujo ocupante será de indicação da
Administração Municipal da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos.

Art. 14. O Plenário é o órgão máximo do Conselho; considerar-se-á instalado e apto
para discussões e deliberações quando estiverem presentes na mesma sessão metade
mais um dos Conselheiros, titulares ou suplentes para as sessões ordinárias, e para as
sessões extraordinárias fica estabelecido o quórum mínimo de 06 (seis) Conselheiros,
titulares ou suplentes.
§ 1º – Nas sessões plenárias, caberá a cada Conselheiro 01 (um) voto. O Presidente terá
o de qualidade, em casos de empate;
§ 2º – O plenário será presidido pelo Conselheiro Presidente que, em sua ausência, será
substituído pelo Conselheiro Vice-Presidente; não estando presentes nenhum dos dois,
será conduzida pelo Conselheiro eleito pelos demais membros para presidir aquela
assembleia específica.

Art. 15 – Compete ao Plenário:
I – Acompanhar as Políticas Públicas do Município;
II - Discutir e deliberar sobre os assuntos relacionados deste Regimento;
III - Julgar e decidir sobre os assuntos encaminhados à apreciação do Conselho;



IV - Dispor sobre as normas e baixar atos relativos ao funcionamento do Conselho.
V - Deliberar sobre consultas formuladas por organismos e gestores da política pública
quando a matéria for de relevância para o conselho;
VI - Aprovar a pauta de cada sessão.

Art. 16 – O Presidente é a autoridade administrativa do Conselho COPPIR, cabendo-lhe
dirigir e orientar os trabalhos internos, presidir as reuniões do Plenário, cumprindo e
fazendo cumprir a legislação e as resoluções concernentes aos objetivos do órgão. Ao
Presidente, compete além das outras atribuições previstas neste Regimento ou
pertinentes ao cargo:
I – Presidir as reuniões do Conselho COPPIR;
II – Exercer a direção do Conselho, ouvindo o plenário quando necessário e sempre que
implicar na responsabilidade geral do colegiado;
III – discutir juntamente com o Conselho as pautas de cada sessão;
IV – Dirigir os trabalhos em obediência à pauta das sessões, submetendo à discussão e
votação os assuntos constantes e anunciando, após, a decisão do plenário;
V – Conceder a palavra aos Conselheiros, sempre que solicitada, durante as sessões do
plenário, sendo que, caso o titular e suplente participem da mesma sessão, apenas o
titular terá direito a voto;
VI – Solicitar a secretaria a expedição de correspondência resultante das deliberações do
plenário;
VII – Prestar ou solicitar os esclarecimentos julgados necessários à boa ordem e clareza
dos debates;
VIII – Representar o Conselho, pessoalmente ou por delegação;
IX – Autorizar a publicação dos atos do Conselho, notas ou informações;
X – Propor ao plenário eventuais modificações neste Regimento;
XI – Fazer cumprir fielmente a legislação que rege as atividades e a vida do Conselho e
respeitar este Regimento;
XII - Convocar reuniões extraordinárias;
XIII - Fixar o programa para as reuniões ordinárias e propor a ordem de cada sessão;
XIV - Encaminhar à Secretaria Executiva as deliberações do Conselho;
XV - Representar o Conselho ou delegar representações;
XVI - Baixar, instruções, ordens de serviço, resoluções e os demais atos resultantes da
deliberação do Plenário;
XVII - Após processo circunstanciado, aplicar penas disciplinares;
XVIII – demandar a execução de serviços fora da sede do Conselho;
XIX - Conceder licença aos Conselheiros na forma e nos casos previstos neste
Regimento;
XX – Resolver os casos omissos de natureza administrativa.

Art. 17 – Compete ao Vice-Presidente:
I – Substituir o Presidente em suas faltas e impedimentos;
II – Assessorar o Presidente na direção do Conselho, sempre que solicitado;
III – Cumprir tarefas e desempenhar encargos por delegação do Presidente,
originariamente da competência deste, desde que não exista óbice legal ou regimental.



Art. 18 – Compete à Secretaria Executiva do Conselho, que será composta por servidor
do quadro da SDSDH indicados pelo Secretário Municipal de Desenvolvimento Social e
Direitos Humanos:
I – Receber os documentos encaminhados ao Conselho, apresentando-os ao Presidente
para despacho;
II – Instruir e preparar convenientemente os processos em tramitação no Conselho;
III – Tomar as providências necessárias à instalação e funcionamento das sessões;
IV – Assessorar o Presidente em assuntos administrativos;
V – Manter atualizada pasta com as publicações do Diário Oficial que façam referência
ao Conselho, tanto de deliberações, como nomeação de Conselheiros e outras;
VI - Secretariar as sessões do Conselho;
VII - Lavrar as atas das sessões plenárias e proceder à sua leitura;
VIII - Providenciar a execução das medidas determinadas pelo Presidente e pelo
Conselho;
IX - Instruir os processos a serem apreciados pelo Plenário, dando cumprimento aos
despachos neles proferidos.

CAPÍTULO VII
DOS ATOS DO CONSELHO E DO GRUPO DE TRABALHO

Art. 19. Todos os atos deliberativos do Conselho deverão ser publicados em Diário
Oficial do Município.

Art. 20. Para a constituição do Conselho de Políticas de Promoção de Igualdade Étnico-
Racial de Caruaru o Poder Executivo Municipal, no prazo de até 30 (trinta dias),
contados a partir da vigência da presente Decreto, constituirá Grupo de Trabalho
Paritário, formado por 06(seis) membros, sendo 03(três) representantes da sociedade
civil, escolhidos no Seminário de Preparação do Conselho de Políticas de Promoção de
Igualdade Étnico-Racial de Caruaru e 03 (três) membros representantes do Governo
Municipal.

§ 1º O Grupo de Trabalho Paritário ficará encarregado de adotar providências
necessárias à instalação, eleição e funcionamento do Conselho de Políticas de
Promoção de Igualdade Étnico-Racial de Caruaru, com mandato previsto até a posse
dos conselheiros.

§ 2º O Grupo de Trabalho convocará a sociedade civil em dia, hora e local designados
para elaborar e promover o processo de eleição, em assembleia, dos membros que
comporão a representação da sociedade civil no Conselho de Política de Promoção da
Igualdade ÉtnicoRacial, nos moldes determinados no Art. 4º desta Lei nº 6.069 de 04 de
julho de 2018.

Art. 21. As decisões propostas pelos grupos de trabalho devem ser assinadas por todos
os Conselheiros que as deferirem ou indeferirem, não tendo força decisória enquanto
não submetidas à deliberação do Plenário.

CAPÍTULO VIII
DAS SESSÕES DO CONSELHO



Art. 22. O Conselho Municipal de Políticas de Promoção da Igualdade Étnico- Racial
terá sede provisória à avenida da República, 557, Divinópolis na Sala da Gerência de
Direitos Humanos, reunir-se-á ordinariamente, uma vez por mês, por convocação de seu
Presidente ou de 1/3 (um terço) de seus membros titulares e suplentes, respeitado, em
ambos os casos, o prazo mínimo de 5 (cinco) dias úteis para convocação da reunião.

§ 1º Haverá tolerância máxima de 15 (quinze) minutos da hora marcada para o início
das sessões quando estiverem presentes na mesma sessão metade mais um dos
Conselheiros, titulares ou suplentes, a fim de aguardar a chegada de todos os membros
convocados; a sessão só terá validade com quórum constituído.

§º 2 O quórum para início das sessões é de maioria absoluta, ou seja, devem estar
presentes na mesma sessão metade mais um dos Conselheiros, titulares ou suplentes
para as sessões ordinárias, e para as sessões extraordinárias fica estabelecido o quórum
mínimo de 06 (seis) Conselheiros, titulares ou suplentes.

§ 3º A qualquer momento poderá ser solicitada verificação de quórum, e, não o havendo,
será suspensa a reunião temporariamente até a recuperação da presença mínima exigida
no § 2º.

Art. 23. O Presidente poderá convocar reunião extraordinária, sempre que houver
matéria relevante e justificada e desde que todos os Conselheiros sejam convocados
com, no mínimo, 03 (três) dias úteis de antecedência.

Parágrafo único. Nas sessões extraordinárias serão discutidos e votados apenas os
assuntos que determinaram sua convocação.

CAPÍTULO IX
DA ELEIÇÃO

Art. 24. As vagas destinadas aos representantes, das etnias e/ou movimentos, prevista
na Lei 6.069/18, serão preenchidas através de processo eleitoral publicado no Diário
Oficial do Município.

Art. 25. O Processo Eleitoral será coordenado pelo Grupo de Trabalho Paritário
ratificado através de Portaria da SDSDH;
§1º Será de responsabilidade do Grupo de Trabalho a elaboração dos instrumentos
necessários aos procedimentos de Eleição dos Representantes da Sociedade Civil
Organizada do Conselho de Políticas de Promoção de Igualdade Étnico-Racial de
Caruaru.

§2º As Organizações da Sociedade Civil aos quais pertençam os membros do Grupo de
Trabalho não poderão se inscrever como candidatos no processo eleitoral.

§ 3º Será disciplinado em edital os procedimentos para realizar a Eleição dos
Representantes da Sociedade Civil Organizada do Conselho de Políticas de Promoção
de Igualdade Étnico-Racial de Caruaru



Art. 26. O processo eleitoral se destina a eleger os 08 (oito) representantes da Sociedade
Civil Organizada dos diversos segmentos da luta contra a discriminação étnico-racial.

Paragrafo único. Cada representante de entidade da sociedade civil organizada só
poderá se inscrever para ocupação de uma vaga.

CAPÍTULO X
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 27. Todos os órgãos, entidades e cidadãos têm livre acesso a toda documentação
do Conselho, às resoluções, aos atos de sua instituição que a regimentarão outros
existentes, mediante pedido formal.

Art. 28. As sessões e as convocações do COPPIR e da Conferência Municipal de
Promoção da Igualdade Racial serão públicas e precedidas de ampla divulgação, de
acordo com calendário Nacional.

Art. 29. Ficam expressamente proibidas às manifestações político-partidárias nas
atividades do Conselho.

Art. 30. Nenhum membro poderá agir em nome do Conselho sem prévia delegação da
Diretoria.

Art. 31. O Conselho terá suas atividades suspensas no mês de janeiro, podendo ser
convocado extraordinariamente.
Art. 32. A apresentação de proposta de alteração deste Regimento deve ser subscrita, no
mínimo, por 2/3 (dois terços) dos Conselheiros.

Art. 33. Os membros do Conselho não receberão qualquer remuneração por sua
participação no colegiado e seus serviços serão considerados, para todos os efeitos,
como de interesse público e relevante valor social.

Art. 34. Os casos omissos e as dúvidas surgidas na aplicação do presente Regimento
Interno serão dirimidos pelo Conselho e devidamente anotados em ata.
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