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ATA Nº 6 – Reunião extraordinária do COMPIR – 31/10/2017

Por convocação da presidente do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial
(COMPIR), Jacila Barbosa, no dia trinta e um de outubro de dois mil e dezessete, as dezoito
horas e quinze minutos, no Plenarinho da Câmara de Vereadores de Joinville, realizou-se a
reunião extraordinária do COMPIR. As assinaturas dos conselheiros constam no livro de presença.
A reunião havia sido convocada para que fossem sistematizadas as ações da campanha ‘Joinville
contra o Racismo’ que seriam apresentadas na semana seguinte, durante o lançamento da
mesma. O coordenador Paulo Junior passou a pontuar essas ações dividindo a campanha em
duas etapas: a primeira, de outubro a dezembro, e a segunda, no ano de dois mil e dezoito.
Seguindo a sugestão do coordenador, a plenária decidiu realizar duas blitzes no dia vinte de
novembro: uma no semáforo das ruas João Colin e Princesa Isabel e outra na Praça da Bandeira.
Essas ações ocorreriam respectivamente, das onze e trinta da manhã ao meio-dia e meia, e das
dezessete e trinta as dezoito e trinta. Na sequência foram formados dois grupos com uma média
de seis conselheiros cada. Essas blitzes seriam realizadas com a utilização de uma faixa e
distribuição de adesivos da campanha. Logo após, foi exibido o vídeo institucional da campanha.
Os conselheiros ficaram emocionados com o material. O conselheiro Marco Aurélio Braga, que é
Secretário da Comunicação, destacou a produção do vídeo pela SECOM e a importância da
difusão do mesmo. A plenária chegou ao consenso de divulgar o vídeo somente no dia do
lançamento da campanha, em sete de novembro. Em seguida, Paulo Junior apresentou uma
cartilha da Secretaria Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR) que
poderia servir como base para que os integrantes da Comissão de Educação do COMPIR
utilizassem na divulgação da campanha nas escolas. As conselheiras Ana Lúcia Martins e
Lesani Becker solicitaram o material. O coordenador Paulo Junior explicou que iria transformar
em power point e disponibilizaria para a Comissão de Educação. Ficaria a cargo desta Comissão
de definir as escolas que onde ocorreriam essas sensibilizações e as estratégias de abordagem.
A presidente Jacila Barbosa citou algumas escolas onde a Casa da Vó Joaquina poderia auxiliar
na difusão da campanha, pois já seriam realizadas atividades da Semana da Consciência Negra.
Paulo Junior destacou que os três mil adesivos serão distribuídos na blitz e não nas escolas,
pois são mais de sessenta mil alunos. O coordenador apresentou alguns dados do Disque 100,
que mostram que em Santa Catarina no ano de dois mil e dezesseis foram registradas dez
denúncias de racismo. De janeiro a junho de dois mil e dezessete, foram seis denúncias. Logo
após, a plenária decidiu fazer uma visita ao Acampamento Cigano Callins. A proposta era que a
ação ocorreria no próximo dia vinte e sete de novembro, as quinze horas. A conselheira Marlete
Amorim sugeriu que representante da Defensoria Pública da União fosse informada e se possível
acompanhasse a visita. Paulo Junior lembrou o lançamento da campanha e que todos
participassem. 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.

Documento assinado eletronicamente por Jacila de Souza Barbosa, Usuário
Externo, em 08/12/2017, às 13:26, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 1331323 e o código CRC E62D7798.
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