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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE SETE DIAS DO MÊS DE MAIO DE DOIS MIL E QUINZE DO CONSELHO DA PARTICIPAÇ ÃO E DESENVOLVIMENTO 

DA COMUNIDADE NEGRA DO MUNICÍPIO DE SANTOS, ESTADO D E SÃO PAULO  

ATA DA SEXTA REUNIÃO PÚBLICA DA COMISSÃO 

PROVISÓRIA DE GESTÃO DO CONSELHO DA PARTICIPAÇÃO 

E DESENVOLVIMENTO DA COMUNIDADED NEGRA DO 

MUNICÍPIO DE SANTOS, ESTADO DE SÃO PAULO. Aos 

dezesseis dias do mês de junho de dois mil e quinze, às dezoito 

horas, em única convocação, na sala de reunião da Estação da 

Cidadania, situada na Avenida Dona Ana Costa com a Avenida 

Francisco Glicério - Santos – Estado de São Paulo, com a presença 

dos seguintes membros: Antônio Carlos Bley Pizarro; Cosme Lúdico 

e Edson Santana do Carmo A ausência justificadas de Nicola 

Margiota Júnior (2.ª). As ausências injustificadas dos seguintes 

membros: Denise Terezinha Palhares (2.ª) e João Roberto de Jesus 

Filho (4.ª). Iniciados os trabalhos, assim deliberaram em 

unanimidade: 1) A ata será elaborada, inicialmente, somente com 

as deliberações da Comissão, os protestos, consignações e demais 

manifestações serão consignadas mediante pedido do interessado 

e que fique constando a ordem de ausência dos membros em cada 

ata. 2) Leitura e aprovação da ata da reunião anterior, com as 

seguintes correções de renumeração dos itens e que os ofícios 

mencionados já foram formalizados. 3) O membro Edson informou 

que as chaves que recebeu do Bley não abriu a porta da sala do 

Conselho no Banco do Brasil. Bley pediu desculpas, uma vez que 

se enganou quanto as chaves. Edson disse que não havia 

problemas que eventualmente voltaria lá quando as chaves fossem 

entregues. 4) A ata que elegeu esta Comissão Provisória, entregue 

através do grupo da Comissão no Faceboook, será posta em 

aprovação na primeira plenária do Conselho. 5) Que todos os 

expedientes da Comissão Provisória Executiva de Gestão e todos 

os informes para eventual adesão do Sistema Nacional de 

Promoção de Igualdade Racial (SINAPIR), já foram respondidos e 

estão a disposição da Comissão. Assim, em cumprimento a 

Resolução n.º 1/15, foi elaborado e aprovado o seguinte calendário 

de procedimento, a partir da data da disponibilidade na internet do 

Ambiente Virtual: (cronologia de referência) Do 1.º a 15º dia, 

Ambiente Virtual de Participação Social: “Como deve ser o nosso 

conselho de promoção da igualdade racial e étnica?”; No 30º dia, 

Audiência Pública – Comunidade Negra; No 40º dia, Audiência 
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Pública – Demais Comunidades; Do 50º a 65º dia, Consulta Pública 

sobre o Projeto; Do 75º a 85º dia, Eventuais mesas de negociação 

e, 125º, Reunião Extraordinária do Conselho. 6) Considerando o 

início da fase pública dos procedimentos para análise e eventual no 

SINAPPIR, convidar a conselheira Tatiana Evangelista para a 

próxima reunião da Comissão com a finalidade de falar sobre o 

processo de elaboração de minuta e aprovação da proposta do 

Plano Municipal de Promoção de Igualdade Racial de Santos. 7) 

Quanto aos eventos do 2.º semestre de 2015 de responsabilidade 

do Conselho; considerando que não há condições e nem 

disponibilidade dos membros presentes e do senhor Nicola de 

desenvolver este tipo de trabalho, bem como haverá a concorrência 

com os procedimentos previstos na Resolução n.º 1/2015, cuja 

urgência é evidente, a comissão resolveu o seguinte: A) em razão 

da proximidade, solicitar a COPIRE para realizar os eventos que 

devam ocorrer até 31 de julho; B) abrir um item na ordem do dia da 

próxima plenária do Conselho para que os interessados venham se 

apresentar para gerenciar estes eventos que datam de 1.º de 

agosto em diante. 8) Que encaminhamento pedido indicação de 

novos conselheiros governamentais (Processo n.º 42336/2015-54): 

das doze unidades do Governo, faltam cinco. 9) O pedido do senhor 

Martinho Leonardo para consignar junto à PMS da necessidade de 

uma homenagem ao Esmeraldo Tarquínio, na qualidade de 

“Prefeito”, e pede apoio de deste colegiado, deverá ser deliberado 

em próxima reunião. 10) Foi comunicado ao senhor Edson da 

formalização e entrega de sua nomeação para representar o 

Conselho no Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Tendo 

ninguém querendo fazer uso da palavra e nada mais havendo a 

tratar, foram declarados encerrados os trabalhos. Segue a presente 

ata, lavrada por mim, _______________________, (ANTONIO 

CARLOS BLEY PIZARRO) e assinada pelos demais presentes da 

Comissão Provisória de Gestão do Conselho da Participação e 

Desenvolvimento da Comunidade Negra do Município de Santos, 

Estado de São Paulo. COSME LÚDICO e EDSON SANTANA DO 

CARMO 


