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ATA Nº 9 – Reunião ordinária do COMPIR – 20/2/2018

Por convocação da presidente do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial
(COMPIR), Jacila Barbosa, no dia cinco de dezembro de dois mil e dezessete, as dezenove
horas e cinco minutos, na sala oito, do Centro de Convenções Alfredo Salfer e, realizou-se a
primeira reunião ordinária do COMPIR de dois mil e dezoito. As assinaturas dos conselheiros
constam no livro de presença. A presidente do COMPIR e a conselheira Marlete Amorim iniciam
os informes, descrevendo a parceria entra a Casa da Vô Joaquina e a Secretaria de Proteção
Civil e Segurança Pública (SEPROT) na construção de ações voltadas para cidadania nos bairros
do Ulisses Guimarães e Adhemar Garcia. O conselheiro Mário Leal, informa que tratou do pedido,
ocorrido na reunião anterior do COMPIR, no Conselho Municipal de Emprego e Trabalho, sobre a
participação do referido conselho na reunião do Comitê de Aprendizagem que reune as
instituições e empresas responsáveis pelo programa Jovem Aprendiz. O pedido do COMPIR foi
deferido, ficando marcada a participação do Conselho na reunião do dia vinte e sete de fevereiro
de dois mil e dezoito, às quatorze horas, no Ministério do Trabalho e Emprego em Joinville. A
pedido da presidência do COMPIR na reunião anterior, foi realizada a verificação das presenças
e ausências das (dos) conselheiras (os). O coordenador Paulo Junior entrou em contato com a
conselheira Mariana, a qual informou a desistência da vaga de conselheira, sob força regimental.
A conselheira Denísia Martins, conselheira suplente, assume como titular. O conselheiro Leonardo
perde sua cadeira, também seguindo os procedimentos regimentais referidos e o suplente
conselheiro Kobarodê Junior assume a titularidade da vaga. Paulo Junior descreve as dificuldades
ocorridas na construção do curso de formação de professores, as mesmas impediram a iniciação
em fevereiro do curso. A nova previsão de início fica ao final do mês de abril. Outro informe da
coordenação é sobre a reunião comunitária da Sociedade Kênia Clube, prevista para as quinze
horas do dia vinte e quatro de fevereiro de dois mil e dezoito. Também foi informada a
participação dos conselheiros Ana Lúcia Martins, Rhuan Carlos Fernandes e do coordenador
Paulo Junior na Comissão de Avaliação das Políticas de Cotas na UFSC. Verificou-se a
necessidade ajudar a instituição na divulgação das vagas de cotista e suplementares, das quais
muitas sobram por falta de pessoas interessadas. Decorrendo sobre a Conferência Estadual de
Promoção da Igualdade Racial, a realizar-se no IFSC Florianópolis, o coordenador informou a
confirmação da data, no dia vinte e quatro de março de dois mil e dezoito, com transporte e
locomoção ficando a cargo do governo do estado. A conselheira Vanessa Cardoso sugeriu
reunião com as (os) delegadas (os) eleitas (as) da Conferência Macrorregional, ocorrida em dois
mil e dezessete, no sentido de dialogar sobre as propostas encaminhadas na Conferência
Macrorregional. Paulo Junior se encarregou-se de entrar contato com as (os) delegadas (os)
eleitas (os) buscando a realização da proferida reunião. Entrando na pauta de planejamento das
ações de dois mil e dezoito: reunião do FOMEDE ficou marcada para o dia treze de março de
dois mil e dezoito, no entanto sem definição do horário. Paulo Junior descreve a importância da
participação dos conselheiros no Fórum. Será convidado para falar do histórico da presença
negra em Joinville, o historiador Dilney Cunha. A reunião acontecerá no Plenarinho da Câmara de
Vereadores de Joinville ou no Centro de Convenções Alfredo Salfer. A conselheira Ana Lúcia
Martins, sugeriu que a Secretaria de Educação entre em contato com as escolas para apresentar
trabalhos relacionados as questões étnicos-raciais, bem como com a Gerência Regional de
Educação, na pessoa da professora Alessandra Bernardino, e a Secretaria da Educação na
pessoa da Professora Denise. Fazia-se necessário também verificar a possibilidade de
participação da professora e pesquisadora Vanessa da Rosa. Ana Lúcia também sugere buscar
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atrações culturais relacionadas ao tema. Fica resolvido a manutenção das reuniões do COMPIR
em todas as primeiras terças-feiras de cada mês. Neste sentido confirma-se a próxima reunião do
conselho no dia seis de março, as dezenove horas, na Sala do Colegiado da Prefeitura de
Joinville, tendo como pauta a análise das propostas retiradas da Conferência Macrorregional. Foi
apontado pelos (as) conselheiras (os) a necessidade de pressionar os representantes do
segmento Escola de Samba e Blocos carnavalescos em participar assiduamente das reuniões do
conselho. A conselheira Lesani Becker pediu a divulgação do Seminário de Educação para
Igualdade Racial, que ocorrerá no teatro Juarez Machado e salas do Alfredo Salfer, no dia vinte e
vinte e um de março. A conselheira se prontificou em enviar a programação aos conselheiros via
e-mail e no grupo de WhatsApp do COMPIR. A Conselheira Ana Lúcia convidou os presentes na
plenária a participarem no dia oito de março da ação internacional do 8M, realizado pelo Fórum
de Mulheres de Joinville. Aquelas que quiserem ajudar a construir a programação poderão
comparecer na quarta-feira dia vinte e dois de fevereiro na reunião que ocorrerá no Centro de
Direitos Humanos. A conselheira Marlete Amorim informa o curso de Lideranças comunitárias na
AMUNESC, a partir das dezoito e trinta, nos dias quinze, dezenove e vinte e dois de março. Não
tendo mais nada a tratar encerrou-se a reunião. Assim, eu, Rhuan Carlos Fernandes, lavrei a
presente ata, que será publicada no Sistema Eletrônico de Informação (SEI), da Prefeitura de
Joinville, com assinatura eletrônica da presidente Jacila Barbosa.

Documento assinado eletronicamente por Jacila de Souza Barbosa, Usuário
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