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ATA Nº 2 – Reunião ordinária do COMPIR – 11/7/2017

 

Por convocação da presidente do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial
(COMPIR), Jacila Barbosa, no dia onze de julho de dois mil e dezessete, na Casa da Vó
Joaquina, realizou-se a reunião ordinária do COMPIR. As assinaturas dos conselheiros constam
no livro de presença. Inicialmente, como de praxe, a plenária aprovou a ata da reunião anterior.
Paulo Junior mostrou para os demais conselheiros a edição da revista Its que destaca a
homenagem que a Escola Municipal Laura Andrade fez para a escritora Conceição Evaristo
durante a Feira do Livro. Paulo Junior lembrou e convidou os conselheiros para os eventos
alusivos ao Dia Internacional da Mulher Afro-latino Americana e Caribenha, promovidos, em
Joinville, pelo Coletivo Ashanti de Mulheres Negras de Joinville. Paulo Junior destacou que a
coordenadora de Eventos, Michele Preuss, entrou em contato com ele para solicitar a participação
das entidades integrantes do COMPIR na Feira do Príncipe de novembro, que será alusiva à
Consciência Negra. A presidente Jacila Barbosa reiterou a importância dessa participação e a
organização com antecedência. Jacila lembrou da última edição do evento. Paulo Junior
observou a necessidade de revisão e regulamentação do Regimento Interno do Conselho. A
conselheira Marlete Amorim pediu encaminhamento do regimento aos conselheiros e que
realmente devem ser feitas algumas mudanças no documento. Marlete se prontificou a auxiliar
tanto na questão da alteração da Lei como do Regimento do COMPIR. O conselheiro Roberto
Zacarias retomou o assunto da Consciência Negra e lembrou algumas palestras que os membros
do Conselho realizaram em escolas em 2015. Paulo Junior ressaltou que a Coordenadoria está
a disposição do grupo para apoiar as ações desde que seja feita solicitação com antecedência. A
presidente Jacila Barbosa completou, explicando aos demais conselheiros que solicitou à
Câmara de Vereadores a inclusão das festividades da Consciência Negra no Calendário Oficial
do Município. Como alguns conselheiros haviam chegado atrasados, Paulo Junior explicou para
esses que a plenária discutia sobre planejamento de ações do COMPIR e a participação das
entidades na Feira do Príncipe alusiva à Consciência Negra. O coordenador salientou também da
revisão da Lei e regimento. Na sequência, a plenária começou a dialogar e definir as comissões
que seriam formadas dentro do Conselho. Paulo Junior sugeriu que a primeira comissão criada
fosse de Educação e Geração de Renda e os demais concordaram. Logo após, foram criadas a
comissão de Saúde e Assistência Social. A conselheira Lesani se prontificou a participar da
Comissão de Educação e sugeriu que a conselheira Ana Lúcia Martins, que havia faltado,
também participasse. Paulo Junior observou que cada comissão deve ter um coordenador e
quatro integrantes. A conselheira Vanessa Cardoso e o conselheiro Jucélio Narcisa optaram
pela Comissão de Saúde e Assistência Social. Logo após, a conselheira Marlete Amorim pediu
para integrar a Comissão de Legislação e Segurança Pública. O conselheiro Sérgio Sestrem
solicitou participação na Comissão de Cultura e Eventos, assim como o conselheiro Jair de Lima.
A conselheira Ana Flores também solicitou participação na Comissão de Cultura e Eventos. Na
sequência, Paulo Junior destacou que o Edital do SINAPIR 2017 estava com inscrições abertas
e que iria inscrever um projeto via Coordenadoria/Conselho. O coordenador relatou à plenária
também que a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial havia publicado o decreto sobre a
Conferência Nacional e as datas limites para realização das etapas municipais, regionais e
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estaduais. Paulo Junior explicou para o grupo que seria definido em reunião com os demais
gestores de Igualdade Racial do Estado se a Conferência seria Regional ou Municipal. A plenária
expôs a preferência de que fosse Municipal, mas que aguardaria a decisão estadual. Paulo
Junior observou que se fosse um movimento estadual para que as conferências sejam regionais,
Joinville não poderia ir na contramão. A conselheira Vanessa Cardoso ressaltou a importância
de definir o público-alvo da Conferência. Paulo Junior reiterou que deve ser aberta à população,
pois é um momento de participação social. Vanessa Cardoso ressaltou a importância da
mobilização das secretarias e participação dos servidores no evento. Logo após, a plenária
discutiu a alteração do horário da reunião para as dezenove horas. O conselheiro Roberto
Zacarias pediu para que as reuniões fossem realizadas nas primeiras terças-feiras do mês. A
plenária acatou a decisão. Paulo Junior se prontificou a definir o local, que provavelmente seria a
Sociedade Kênia Clube. O coordenador Paulo Junior apresentou à plenária o atual presidente
da LECAJ, Marcos, que estava presente na reunião. Paulo Junior destacou a necessidade de
ser realizado um Fórum Setorial para a escolha de dois conselheiros para o segmento de Escolas
de Samba e Blocos de Carnaval do Conselho, cuja as cadeiras estão vagas. O coordenador
pediu para que Marcos desse um parecer sobre a situação da Liga para os conselheiros. Marcos
relatou as dificuldades que vêm enfrentando na LECAJ, sobretudo em relação a participação dos
membros nas reuniões. O presidente apontou que discute com o grupo alternativas para que as
festividades do carnaval na cidade sejam menos dependentes do poder público. Marcos ressaltou
que a Liga tem vícios que devem ser abolidos. Paulo Junior concordou com Marcos sobre a
dependência que as agremiações e a Liga têm do governo e que esse fato é histórico. O
presidente da LECAJ afirmou inclusive que há um certo preconceito em relação ao carnaval de
Joinville, o que impede a obtenção de patrocínios e parceiros para o evento. O conselheiro
Jucélio Narcisa, que é presidente da Escola Caldeirão do Samba, relatou o esforço que realiza
para colocar a agremiação na avenida. Jucélio explicou que o carnaval de Joinville ainda é muito
voluntário e não profissional. Marcos observou que deve ser alterada a atual estrutura da LECAJ e
também o seu estatuto. A presidente Jacila Barbosa lembrou que o problema maior não está nos
Blocos, mas sim nas escolas de samba, e que a falta de uma diretoria compacta e de
comprometimento da Liga resulta na atual situação do carnaval da cidade. Marcos concordou com
a presidente e lembrou novamente dos vícios da LECAJ e das mudanças que devem ocorrer na
entidade. Na sequência, a plenária decidiu que a próxima reunião ordinária seria no dia primeiro
de agosto de dois mil e dezessete, às dezenove horas, em local a definir. 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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