ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 17 DE DEZEMBRO DE 2019 DO
CMPPIR
No dia 17 (dezessete) do mês de dezembro do ano dois mil e dezenove,
reuniu-se no Paço do Frevo, o Conselho Municipal de Políticas de Promoção
da Igualdade Racial (CMPPIR), para reunião extraordinária cuja pauta foi:
Projeto Pátio Criativo. Estiveram presentes: Evandra Dantas (RPA3),
Bernadete Felipe e Abigail Melo (Urso Brilhante), Girlana Diniz (Coordenadora
do CMPPIR), André Arruda (ARIES), Raline Almeida (residente de saúde
mental), João Elias (mestre pintado), José Paula (ASSOCAPE) e Joyce
Thamires (sociedade civil). Inicialmente, a senhora Karina Zapata apresentou a
proposta do Projeto intitulado “Pátio Criativo’, a mesma informa que o objetivo é
que a área do Pátio de São Pedro se torne mais atrativa, sobretudo para os
turistas, a mesma informa ainda que o pátio de são Pedro se tornou um “gueto”
e que a proposta vem para inovar e trazer empreendedores privados para o
local. A expositora foi questionada quanto à possibilidade das pessoas de baixa
renda não terem as mesmas condições para tentar o edital, além de pontuar
sobre as expressões elitizada que pode se tornar o pátio, foi questionado
também sobre a importância de manter e preservar a história do povo negro da
cidade e do receio da “expulsão” desta população no local. Karina afirma no
entanto, que o projeto ainda está na fase adaptação e que artistas, sociedade
civil e empresários ainda estão contribuindo para a formação do projeto. Karina
solicita que a gerência de Igualdade Racial divulgue as reuniões abertas que
versão sobre a construção do Pátio criativo, além de contribuir para as
propostas de melhoria do projeto. Eu, Andressa Alves, na condição de
secretária executiva do CMPPIR, tomei notas e redigi a presente ata, que, após
lida em plenário e achada conforme, será por mim assinada, bem como pela
coordenadora da presente sessão.
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