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ATA Nº 1 – Posse e Eleição da Mesa Diretora do Conselho Municipal de Promoção da
Igualdade Racial (COMPIR)

 

Por convocação do Coordenador de Políticas da Juventude, Direitos Humanos e Promoção da
Igualdade Racial, Paulo Junior, no dia vinte de junho de dois mil e dezessete, na Sala do
Colegiado (Prefeitura de Joinville), realizou-se a sessão de posse dos conselheiros e eleição da
mesa diretora do COMPIR, mandato 2017/2019. As assinaturas dos conselheiros constam no livro
de presença. A sessão teve início as dezoito horas e quinze minutos e contou com a presença do
prefeito Udo Döhler, que deu as boas vindas aos conselheiros e falou da importância do
Conselho e das questões relativas à temática racial. Na sequência, Paulo Junior solicitou que
cada conselheiro se apresentasse, destacando o segmento/Secretaria que representava e o seu
envolvimento com a questão racial. Ao final das apresentações, o Coordenador Estadual de
Promoção da Igualdade Racial, Sandro Silva, que esteve presente na sessão, parabenizou o
prefeito e os gestores pela nomeação de Paulo Junior para a Coordenadoria de Políticas da
Juventude, Direitos Humanos e Promoção da Igualdade Racial. Sandro também destacou a
importância do Conselho e mostrou-se disposto a auxiliar no que for preciso. Paulo Junior
também afirmou estar disposto a auxiliar as atividades do Conselho e completou destacando seu
histórico e sua militância em movimentos culturais, como o samba e carnaval. O prefeito Udo
Döhler fez suas considerações finais e se despediu do grupo. Logo após, o conselheiro Marco
Aurélio Braga, que é Secretário de Comunicação (SECOM) da Prefeitura de Joinville, destacou
as mudanças na gestão que ocasionaram a transferência da Coordenadoria da Igualde Racial,
que fazia parte do Gabinete do Vice-prefeito e, agora, integra a Secretaria de Governo (SEGOV).
Marco Aurélio explicou que a Coordenadoria é de direito da SEGOV, mas está de fato na
SECOM. O conselheiro Marco Aurélio também demonstrou sua disposição e da Secretária em
contribuir com o COMPIR. Na sequência, Paulo Junior explicou o funcionamento do Conselho, de
forma breve. A conselheira Vanessa Cardoso Pacheco perguntou sobre o Fundo Municipal para
a Promoção da Igualdade Racial. A resposta foi dada pelo conselheiro Marco Aurélio Braga, que
destacou a importância de um planejamento de ações do COMPIR. Logo após, os conselheiros
entraram em um consenso quanto ao dia e horário das reuniões. Ficou acordado que as reuniões
serão realizadas nas segundas terças-feiras do mês, as dezoito horas, em locais variados, como
as entidades que integram o Conselho. O coordenador Paulo Junior deu início à eleição da
Mesa Diretora do COMPIR, questionando quais os membros que gostariam de ocupar o cargo de
presidente, vice-presidente, primeiro-secretário e segundo-secretário. A conselheira Jacila
Barbosa foi a única a se pronunciar e candidatar ao cargo de presidente. Por aclamação, Jacila
foi eleita a presidente do Conselho. Na sequência, os membros escolheram o conselheiro Jucélio
Manoel Narciza para a função de vice-presidente. O conselheiro Rhuan Carlos Fernandes foi
eleito o primeiro-secretário e Marlete Maria Casett Amorim, a segunda-secretária. A presidente
Jacila Barbosa se pronunciou e os demais conselheiros aplaudiram a mesa diretora formada.
Logo após, foi definida a pauta da reunião seguinte, que será de planejamento de ações e
formação das comissões do COMPIR. A sessão encerrou-se as vinte horas e dez minutos. Assim,
eu, Paulo Junior, lavrei a presente ata, que será publicada no Sistema Eletrônico de Informação
(SEI), da Prefeitura de Joinville, com assinatura eletrônica da presidente Jacila Barbosa.
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Jacila Barbosa

Presidente do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial

Documento assinado eletronicamente por Paulo Ricardo Vitorio Junior,
Coordenador (a), em 25/07/2017, às 09:03, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Jacila de Souza Barbosa, Usuário
Externo, em 25/07/2017, às 09:05, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº
21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 0955146 e o código CRC 04C841EF.
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