
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ 09.070.400/0001-48

DECRETO Nº 04/2022

Convoca  a  I  COMPIR  –  Conferência
Municipal  de  Promoção  da  Igualdade
Racial

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE  BORBOREMA,  ESTADO DA
PARAÍBA, usando das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, 

D E C R E T A: 

Art.  1º.  Fica convocada a I  Conferência Municipal  de Promoção da Igualdade

Racial, a ser realizada nesta cidade de Borborema/PB, em 15 de Fevereiro de 2022.

Art.2º. A I Conferência Municipal de Promoção da Igualdade Racial - COMPIR,

terá como tema “Enfrentamento ao racismo e às outras formas correlatas de discriminação

étnico-racial e de intolerância religiosa: política de Estado e responsabilidade de todos nós.” E

terá os seguintes eixos temáticos:

I- Enfrentamento  ao  racismo  e  às  outras  formas  correlatas   de

discriminação étnico-racial, étnico-cultural;

II- Enfrentamento a todo tipo de violência praticada por meio das invasões

de territórios:

a) ações e políticas públicas para informar, conscientizar e prevenir sobre

os  crimes  de  racismo,  injúria  e  discriminação  étnico-racial  e  étnico-

cultural.

b) Acesso  à  justiça,  denúncias,  instrução  de  inquéritos  e  punições

relacionadas aos crimes de ódio em razão da raça, religião e etnia; e 
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c) Impacto do racismo e da discriminação  étnico –racial, étnico- cultural e

religiosa na vida do cidadão e a importância de políticas  afirmativas no

seu combate.

III- Enfrentamento a intolerância religiosa: 

a) relação do racismo e da discriminação étnico-racial e étnico- cultural;

b) acesso  à  justiça,  denúncias,  instrução  de  inquéritos  e  punições

relacionadas  aos  crimes  de  intolerâncias  religiosas  e  invasões  de

territórios;

c)  liberdade  e  respeito  às  manifestações   religiosas  em uma sociedade

democrática e livre; e 

d) Acompanhamento  dos  casos  de  violação  de  domicílio  e  invasão  de

território  que  estejam  diretamente  ligados  aos  Povos  e  Comunidades

Tradicionais.

IV- Desenvolvimento  da  igualdade  étnico-  racial  e  étnico-cultural  pela

promoção da igualdade de oportunidades: 

a) avaliação  e  proposição  de  políticas  públicas  transversais  como

instrumento de promoção da igualdade de oportunidades;

b) avaliação das políticas públicas afirmativas vigentes, como as políticas  de

cotas- Lei nº12.711/2012 e Lei nº12.990/2014.

c) avaliação do impacto das pandemias sobre a população  negra/povos e

comunidades  tradicionais,  e  avaliação  das  estratégias  adotadas  pela

gestão pública para o seu enfrentamento;

d) avaliação  sobre  a  implementação  e  recomendações  para  o

aprimoramento  do  Sistema  Nacional  de  Políticas  de  promoção  da

Igualdade  Racial  –  SINAPIR,  incluindo  o  desenvolvimento  de  órgãos  e

conselhos de promoção da igualdade racial;

e) avaliação  e  recomendações  sobre  a  implementação  da  Agenda  Social

Quilombola- Decreto nº 6261/2007

f) avaliação  e  recomendações  sobre  as  políticas  públicas  para  os  povos

Ciganos;  e 

g) avaliação e recomendações sobre as políticas públicas para os povos de

Terreiro
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Art. 3º. A I Conferência Municipal de Promoção da Igualdade Racial - COMPIR,

será presidida pela Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e, na hipótese de

sua ausência ou seu impedimento, pela Vice- Presidente do Conselho.

Art. 4º. As despesas com a organização e a realização da I Conferência Municipal

de Promoção da Igualdade Racial – COMPIR, correrão às custas do Gabinete da Prefeita. 

Art. 5º. Este Decreto entra em Vigor na data de sua publicação. 

Borborema, 09 de fevereiro de 2022.

GILENE CÂNDIDO DA SILVA LEITE CARDOSO
Prefeita Constitucional
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