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

Por convocação da presidente do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial
(COMPIR), Jacila Barbosa, no dia sete de novembro de dois mil e dezessete, as dezenove horas
e cinco minutos, no Plenarinho da Câmara de Vereadores de Joinville, realizou-se a reunião
ordinária do COMPIR e lançamento da campanha ‘Joinville contra o Racismo’. As assinaturas dos
conselheiros constam no livro de presença. Ao todo, quarenta e nove pessoas participaram da
reunião. Excepcionalmente a ata da reunião anterior não foi lida e aprovada. O coordenador
Paulo Junior deu as boas-vindas aos presentes e convidou as seguintes autoridades para
formarem a mesa: Sandro Silva (Coordenador Estadual de Promoção da Igualdade Racial),
Marco Aurélio Braga (Secretário de Comunicação/Prefeitura de Joinville) e Jacila Barbosa
(Presidente do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial – COMPIR). Estes
cumprimentaram os presentes e destacaram a importância da campanha, parabenizando o
COMPIR e a Prefeitura pela ação. O coordenador Sandro Silva ainda completou que só os negros
sabem suas dores e, infelizmente, têm várias histórias de racismo. Na sequência, foi apresentado
o vídeo institucional da campanha. Em seguida, Paulo Junior apresentou a campanha
sistematicamente, através de slides. O coordenador destacou as diferenças entre racismo e
injúria racial, citou alguns exemplos de práticas e discursos racistas e ressaltou as ações efetivas
da campanha. Entre as ações, Paulo Junior destacou a Blitz ‘Joinville contra o Racismo’, em
semáforo da região central de Joinville e Praça da Bandeira, e a Patrulha ‘Joinville contra o
Racismo’ nas escolas. Logo após, a presidente Jacila Barbosa fez uma fala carregada de muita
emoção, destacando que o racismo é muito evidente também nas religiões de matriz africana. Ela
salientou ainda que racismo deve ser discutido pela sociedade e não somente pelos negros. Na
sequência, foram abertas quatro inscrições para que os público participasse e contribuísse com a
campanha. Quatro pessoas se inscreveram: Roque Mattei (Secretário de Educação), Paulo
Suldovski (Coordenador da Pessoa com Deficiência), Ana Paula Chaves (advogada) e Israel
Petróleo (Suplente de vereador). O secretário Roque Mattei parabenizou a Prefeitura e o Conselho
da Igualdade Racial pela ação e afirmou que a Secretaria de Educação está disposta a ser
parceira na campanha. O coordenador Paulo Suldovski também parabenizou a campanha e disse
que se inspira na Coordenadoria da Igualdade Racial para desenvolver seu trabalho na
Coordenadoria da Pessoa com Deficiência. Em seguida, a advogada Ana Paula Nunes Chaves
acrescentou que o racismo no Brasil está deixando de ser velado e demonstra-se cada vez mais
explícito. Ela destacou ainda a necessidade de haver um melhor acolhimento nas delegacias em
casos de racismo. Por fim, Ana Paula lamentou a ausência de vereadores na reunião. Logo após,
Israel Petróleo, parabenizou a campanha e observou que o racismo se faz muito presente em sua
vida e citou algumas situações que havia passado. Sem mais nada a tratar, encerra-se a reunião.
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 13:28, 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.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 1331335 e o código CRC 0D00FE2D.
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