
CONSELHO DA PARTICIPAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA 

COMUNIDADE NEGRA DO MUNICÍPIO DE SANTOS 

 

COMUNICADO 

 

AVISO DE CONSULTA PÚBLICA 

 

O Conselho da Participação e Desenvolvimento da Comunidade 

Negra do Município de Santos comunica aos interessados que, em 

atendimento ao disposto no artigo 2.º da Resolução n.º 1, de 14 de 

abril de 2015, que disciplina a aprovação da proposta da Comissão 

Provisória Executiva de Gestão para conhecimento, discussão e 

deliberação sobre eventual adesão ao SINAPIR e dá outras 

providências, também ao artigo 2.º da Resolução n.º 3, de 11 de 

maio de 2015, que disciplina o processo de elaboração de minuta e 

aprovação da proposta do Plano Municipal de Promoção de 

Igualdade Racial de Santos e dá outras providências, que se 

encontra aberta CONSULTA PÚBLICA destinada a receber 

manifestações sobre o resultado das discussões realizadas na 

“Audiência Pública – Comunidade Negra”, “Audiência Pública – 

Demais Comunidades” e “Audiência Pública – Plano Municipal de 

Enfrentamento ao Racismo e Promoção da Igualdade Racial”, todas 

convocadas pelo Conselho Municipal de Participação e 

Desenvolvimento da Comunidade Negra, nos termos das 

resoluções acima mencionadas, nas datas de 25/08/2015, 

02/09/2015 e 11/09/2015, respectivamente, no auditório “Vereadora 

Zeny de Sá Goulart”, na sede da Câmara Municipal de Vereadores, 

situada na Praça Tenente Mauro Baptista de Miranda, n.º 1, Vila 

Nova, em Santos. O relatório técnico preliminar com os dados dos 

trabalhos até aqui desenvolvidos estão disponíveis no Portal dos 

Conselhos. As gravações de áudio destas audiências públicas e 

também o relatório técnico preliminar poderão ser solicitados pelo e-

mail cmdpcn-secid@santos.sp.gov.br, devendo os eventuais 

comentários, contribuições e sugestões dos interessados, ser 

encaminhados entre 23 e 29 de setembro de 2015. Os comentários, 

questões, contribuições e sugestões deverão ser endereçados ao e-

mail cmdpcn-secid@santos.sp.gov.br. Os interessados deverão se 
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identificar (CNPJ, Razão Social e nome do representante em caso 

de entidade; e nome e CPF em se tratando de pessoa física), 

disponibilizando as informações para contato (endereço, telefone e 

e-mail). Os comentários, contribuições e sugestões recebidos serão 

divulgados no Portal dos Conselhos, sem a identificação do 

responsável pela sugestão. 

 

Santos, 15 de setembro de 2015. 
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