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ATA Nº 10 – Reunião ordinária do COMPIR – 6/3/2018

Por convocação da presidente do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial
(COMPIR), Jacila Barbosa, no seis de março de dois mil e dezoito, as dezenove horas e quinze
minutos, na Sala do Colegiado (Prefeitura de Joinville), realizou-se a reunião ordinária do
COMPIR. As assinaturas dos conselheiros constam no livro de presença. Os conselheiros (as)
fizeram leitura prévia da ata, que foi aprovada. Logo no início, o coordenador Paulo Junior
apresentou o vídeo da campanha de combate à violência contra a mulher, desenvolvida pela
Prefeitura de Joinville e Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. A conselheira Denísia
Martins completou destacando a programação do oito de março, Dia da Mulher. A conselheira
Maria Cristina relatou a reunião ocorrida na Sociedade Kênia Clube, no dia três de março. Ela
destacou que o objetivo era apresentar à comunidade, principalmente do entorno Kênia, sobre as
ações da Sociedade, que vem se transformando em um Centro Cultural. Os conselheiros Paulo
Junior, Mário Leal e Denísia Martins ressaltaram suas participações na reunião do Comitê
Municipal de Aprendizagem Profissional sobre o programa Jovem Aprendiz. Paulo Junior
observou a falta de interesse do grupo que estava reunido em tratar a questão racial no programa.
Na sequência, o coordenador relatou sobre a Conferência Estadual de Promoção da Igualdade
Racial. A plenária começou a discutir as propostas finais da Conferência Macrorregional de
Promoção da Igualdade Racial de Joinville. A primeira proposta refere-se à criação de um núcleo
de compilação, divulgação e atualização dos índices étnico-raciais dos servidores públicos,
prestadores de serviço a órgãos públicos, população carcerária e indicadores sobre
empreendedorismo da população negra. A conselheira Vanessa Cardoso destacou que a área
da saúde já dispõe desses dados étnico-raciais, retirados de um cadastro que é feito. A segunda
proposta era sobre a implementação da política de cotas de vinte por cento para negros em
concursos municipais. A conselheira Denísia Martins questionou se havia algum município em
Santa Catarina com essa política em vigência. Paulo Junior destacou que somente Florianópolis
havia implementado cotas. O conselheiro Roberto Zacarias lembrou que a política também já foi
instituída em Criciúma. A terceira proposta destaca a implementação em cada município da
Política Pública de Saúde Integral da População Negra e criação imediata do Comitê da Saúde
da População Negra. Paulo Junior questionou a conselheira Vanessa Cardoso sobre a existência
desses comitês no estado. Vanessa acredita que ainda não exista e que são poucos estados que
têm. Logo após, a plenária discutiu a quarta proposta que tratava da criação de Ouvidoria
Municipal para receber denúncias de racismo e intolerância religiosa com o encaminhamento das
ocorrências aos órgãos responsáveis e respectivos conselhos. Os conselheiros (as) ressaltaram a
importância de mensuração das denúncias de racismo e também dos impactos da campanha
‘Joinville contra o Racismo’. A quinta proposta referia-se a garantia de um articulador para
fiscalização das leis 10.639 e 11.645. A plenária sugeriu uma melhora redação da proposta e o
coordenador Paulo Junior comprometeu-se em reescrever. A sexta, sétima e oitava proposta
foram relembradas e não tiveram ressalvas dos conselheiros (as). Na sequência, o coordenador
Paulo Junior lembrou da importância da realização de uma ação alusiva ao Dia Internacional
contra a Discriminação Racial, em vinte e um de março. O coordenador sugeriu que fosse
realizada uma sensibilização sobre racismo institucional com servidores públicos que atuam em
órgãos como o Centro Público de Atendimento ao Trabalhador (CEPAT) e a Guarda Municipal de
Joinville. A conselheira Vanessa Cardoso e Ana Flores comprometeram-se em participar da
ação com a Guarda Municipal. A conselheira Denísia Martins prontificou-se à atividade no
CEPAT. Os conselheiros Bernardo Souza e Roberto Zacarias ficaram responsáveis pela
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sensibilização junto aos servidores que atuam no atendimento aos contribuintes na Prefeitura de
Joinville. A próxima reunião ordinária ficou definida para o dia três de abril, as dezenove horas, na
Sala do Colegiado, na Prefeitura de Joinville. Não tendo mais nada a tratar encerrou-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.
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