
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CMPDCN

FEVEREIRO DE 2015

Aos dez dias do mês de Fevereiro de dois mil e quinze, nas dependências da
Estação da Cidadania de Santos, sita à Avenida Ana Costa, n.º 340, reuniram-
se os Conselheiros do Conselho Municipal de Participação e Desenvolvimento
da Comunidade Negra de Santos, e demais expectadores, todos constantes da
lista de presenças em anexo, que fica fazendo parte integrante desta. Abertos
dos  trabalhos,  pela  Presidente,  Dra.  Tatiana  Evangelista,  foi  lida  a  pauta
publicada  no  Diário  Oficial  do  Município  e  após,  colocada  em  votação  a
dispensa  da  leitura  da  Ata  da  Reunião  anterior,  o  que  foi  aprovado  pelos
presentes.

Em sequência, a Presidente esclareceu aos presentes sobre a necessidade de
criação de uma Comissão Provisória de Gestão do Conselho, diante de sua
impossibilidade de continuar na presidência, por motivos de cunho profissional.

Informou que colocou seu cargo à disposição para ser ocupado pela sucessora
natural,  a  vice-presidente  Denise  Terezinha Palhares,  porém que a  mesma
declinou  por  motivos  de  fôro  íntimo,  sendo  que  os  demais  membros  da
Executiva, o Secretário Geral Sr. José Luiz de Carvalho Aguiar e a Primeira
Secretária Imar Lopes, optaram por desfazer a Executiva, chegando, todos,  a
um consenso da necessidade de se criar uma instância interna de gestão, que
atue até que se realize nova eleição por ocasião da Conferência Municipal de
Igualdade Racial.

Esclareceu que, tal medida havia sido informada ao Secretário Municipal de
Defesa da Cidadania, Dr. Carlos Mota, o qual não manifestou nenhum óbice a
tal modelo provisório de gestão do órgão.

Assim como já  havia ocorrido na Reunião Ordinária  do Mês de Janeiro do
corrente, com pauta idêntica a da data de hoje, a  criação da Comissão foi
submetida  à  análise  dos  presentes,  os  quais   fizeram suas  considerações,
esclareceram suas dúvidas, e após, aprovaram por unanimidade.

Dentre as dúvidas,  foi  esclarecido que a idéia é que quanto ao período da
gestão,  a  Comissão  irá  administrar  o  CMPDCN  provisoriamente  de  20  de
Março  a  Julho  de  2015,  oportunidade  em  que  a  Secretaria  de  Cidadania
promoverá a posse da Nova Diretoria do Conselho, eleita na Conferência.

Também foi informado que a finalidade e funções da Comissão Provisória seria
executar  todas as atribuições da Diretoria  Executiva  do Conselho,  podendo
inclusive dividir as tarefas internamente em Presidente, Vice, Secretário Geral,
Primeiro e Segundo Secretários, caso assim entenderem ser conveniente.



Foi  então informado pela Sra. Denise e complementado pelo Sr.  José Luiz,
que na data de 09 de Janeiro, a Executiva do Conselho reuniu-se  e chegou ao
consenso dos seguintes nomes para compor a Comissão:

 Membros oriundos do próprio Conselho: Denise Terezinha Palhares  e
Cosme Lúdico 

 Membros oriundos da Sociedade Civil: João Roberto de Jesus Filho e
Edson Santana do Carmo 

 Membros oriundos do Governo:  Antônio Carlos Bley Pizarro e Nicola
Margiota

A Nomeação dos membros da Comissão passou ser feita submetendo cada
um dos referidos nomes escolhidos pela Executiva à aprovação dos presentes,
assim como também ocorreu na Reunião Ordinária do Mês de Janeiro p.p.

Assim,  após  cada  um  dos  nomes  ter  sido  individualmente  aprovado  pelos
presentes,   tal  qual  ocorreu na data  de 29 de Janeiro quando os mesmos
nomes foram submetidos à aprovação da Assembléia Ordinária do Conselho,
foi declarada nomeada a Comissão Provisória de Gestão do Conselho. 

Foi deliberado, então, que a respectiva posse será feita em Audiência Pública a
ser  realizada  no  mês  de  março,   ou  outro  ato  que  permita  a  publicidade
necessária.

Também foi deliberado para a data da posse, a realização de uma palestra
pela Coordenadora de Políticas para a População Negra e Indígena, Senhora
Elisa  Lucas,  para  trazer  sua  visão  acerca  da  atuação  dos  conselhos  no
SINAPIR.

O Sr. José Luiz Aguiar pediu a palavra e pediu para que fosse consignado que
os membros da atual Diretoria Executiva, a saber: Sr. José Luiz de Carvalho
Aguiar (Pai  Badeh),  Sra. Imar Lopes, Sr.  Orlando Rodrigues e Dra. Tatiana
Evangelista, mantém o seu cargo de conselheiros até o término desta gestão.
E desta forma, ressaltou que continuará ocupando o cargo de titular da Cadeira
de Matriz Africana até que se ultime a nova eleição. 

Também discutiu-se acerca de assuntos de interesse do Conselho, e com a
anuência dos presentes, fica consignado ainda que aprovou-se o seguinte:

A Conselheira Dra. Tatiana Evangelista será mantida como a indicada para
representar o Conselho na Comissão Municipal de Formulação da Lei de Cotas
e na Formulação do Plano Municipal de Igualdade Racial. 

Nada  mais  havendo  a  ser  decidido,  foi  declarada  encerrada  a  reunião,
recomendando-se  que  a  presente  Ata  de  Reunião  Extraordinária  deste
Conselho , deverá ser assinada pelos membros Executiva e pelos membros da



Comissão,  ora   nomeados,  e  após,   encaminhada  para  publicidade  e
arquivamento na Secretaria de Cidadania; 

Eu, Tatiana Evangelista, lavrei a presente ata, e a assino em conjunto com os
acima referidos.

Tatiana Evangelista                               Terezinha Ferreira Palhares
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