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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DA PARTICIPAÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE NEGRA DO MUNICÍPIO DE 

SANTOS, ESTADO DE SÃO PAULO. Aos dezoito dias do mês de março de 

dois mil e dezesseis, às dezenove horas, em segunda convocação, 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, Estado 

de São Paulo, foi iniciada a reunião com a presença dos subscritores da lista 

de presença. Iniciados os trabalhos para deliberar sobre o seguinte edital de 

convocação da reunião ordinária do CMPDCN, publicado na edição de 15 de 

março de 2016, do Diário Oficial do Município: “CONSELHO MUNICIPAL DE 

PARTICIPAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE NEGRA DE 

SANTOS - EDITAL DE CONVOCAÇÃO - REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMPDCN 

- O Conselho Municipal de Participação e Desenvolvimento da Comunidade 

Negra, pelo seu Presidente, faz saber que na data de 18/03/2016, a partir das 

18h30, 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, realizar-se-á Reunião Ordinária deste 

Conselho, e para tanto, convoca a todos os conselheiros (as), bem como 

convida aos (às) demais interessados (as) a participarem. A reunião terá a 

seguinte ordem do dia: 1) Leitura e aprovação da ata da reunião anterior 

(disponível no Portal dos Conselhos: 

(http://www.portal.santos.sp.gov.br/conselhos/e107_files/downloads/2016-02-

11_ata_r.o._cmpdcn.pdf); 2) Leitura de correspondências oficiais ou de 

relevantes interesses e adoção providências; 3) Informes da COPIRE; 4) 

Informes dos responsáveis pelos eventos e datas relevantes nos meses 

fevereiro, março e abril de 2016; 5) Análise para eventuais providências para 

as datas de potencial interesse do Conselho em junho de 2016; 6) Informe 

sobre andamento no Executivo sobre os projetos de reorganização do 

Conselho e do PLAMPLIR; 7) Aprovação da criação e nomeação da Comissão 

Especial de Acompanhamento do Projeto de Reorganização do Conselho no 

Poder Legislativo; 8) Aprovação da criação da Comissão Especial de Estudos 

para Regulamentação do Processo Eleitoral dos Novos Conselheiros; 9) 

Discussão e Aprovação do Regulamento Geral de Láureas do CMPDCN 

http://www.portal.santos.sp.gov.br/conselhos/e107_files/downloads/2016-02-11_ata_r.o._cmpdcn.pdf
http://www.portal.santos.sp.gov.br/conselhos/e107_files/downloads/2016-02-11_ata_r.o._cmpdcn.pdf
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(minuta consta da ata da reunião anterior);10) Discussão e Aprovação pelos 

Conselheiros, dos nomes a serem laureados com a Medalha Quintino de 

Lacerda); 11) Apresentação do projeto “Conselho Itinerante”; 12) Discussão 

sobre Fórum Municipal de Acompanhamento da Aplicação da Lei Federal nº 

10.639, de 9 de janeiro de 2003, que dispõe sobre a obrigatoriedade da 

temática “História e Cultura Afro-Brasileira” no currículo escolar das escolas 

públicas e privadas; 13) Estabelecimento do arquivo eletrônico do Conselho; 

14) Assuntos Gerais. Nota 1: A reunião começará, impreterivelmente, em 

segunda convocação, às 19 horas e o tempo máximo de duração será de 90 

(noventa) minutos. Excedido este tempo, as matérias não apreciadas constarão 

da reunião ordinária seguinte. Nota 2: A partir desta reunião, os conselheiros 

indicados terão suas faltas contabilizadas e, na soma de três, justificadas ou 

não, seguidas ou alternadas, terão suas ausências comunicadas para o seu 

órgão de representação, acompanhadas de pedido de substituição. Santos, 14 

de março de 2016. Ivo Miguel Evangelista Santos – Presidente”. 1) A ata será 

elaborada somente com as deliberações do Plenário, os protestos, 

consignações e demais manifestações serão consignadas mediante pedido do 

interessado, exceto as mensagens e correspondências oficiais e de 

conselheiros. 2) A reunião será presidida pela Vice-Presidente Denise 

Terezinha Ferreira Palhares, em face de ausência justificada do Presidente Ivo 

Miguel Evangelista Santos, que está em Brasília para participar da Reunião 

Maçônica dos Deputados Federais, evento já agendado desde 2015. 3) Leitura 

e aprovação da ata da reunião anterior: Foi dito que ata está disponível no 

Portal dos Conselhos e a própria convocação já trazia o endereço de acesso. 

Sendo assim, a mesa pediu a dispensa da leitura, o que foi aprovado, como 

também restou aprovada a ata em si. 4) Leitura de correspondências oficiais ou 

de relevantes interesses e adoção providências: Convites da Câmara Municipal 

de Santos para participação em audiências públicas de 26 de fevereiro próximo 

passado sobre os relatórios de gestão fiscal e do Fundo Municipal de Saúde, 

ambas do 3.º semestre de 2015, no entanto, os convites chegaram após a data 

das mencionadas audiências. 5) Informes da COPIRE: (a) Parabenizou o 

Conselho pela iniciativa e pela organização da premiação DANDARA; (b) Em 

razão das comemorações do dia 21 de março, Dia Internacional contra a 
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Discriminação Racial, o Coordenador estará no Escola Andradas em 23 de 

março próximo passado, falando aos educandos sobre os eventos de 

Johanesburgo do início da década de 60 que deram o origem a referência da 

data; (c) Que o Coordenador da COPIRE está inscrito e participa do Curso de 

Africanidade (Aplicação da Lei.º 10.639 e História da África) realizado pela 

Secretaria Municipal de Educação; (d) Quanto a comunidade cigana, haverá a 

missa campal no dia 21 de maio, no Morro da Nova Cintra, e, para o dia 8 de 

abril, no Dia Internacional dos Ciganos, nas dependências da Sala Princesa 

Izabel; (e) A cerimônia de entrega das Medalhas Quintino de Lacerda, no dia 

16 de maio, será realizada nas dependências da Câmara Municipal de Santos, 

uma vez que a Sala Princesa Izabel já está agendada para outro evento no dia 

13 de maio, lembrou que o evento é do Conselho e que está apenas 

colaborando na questão do local, ficando assim, sob apreciação da Presidência 

do Conselho qualquer tipo de objeção ao local ou a data. 6) Em inversão de 

pauta autorizada pela plenária, para atender o pleito da Conselheira Sandra 

que deverá se ausentar para seus compromissos de magistério, iniciou-se 

Discussão sobre Fórum Municipal de Acompanhamento da Aplicação da Lei 

Federal nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003, que dispõe sobre a obrigatoriedade 

da temática “História e Cultura Afro-Brasileira” no currículo escolar das escolas 

públicas e privadas: A Conselheira Sandra expos que o Fórum está com 

fluxograma de trabalho comprometido, e mesmo inviável, pela razão de seus 

instrumentos de decisão estarem atrelados a um quórum que nunca se realiza, 

em função da ausência de seus membros, situação agravada pelo seu número 

demasiadamente grande, ou ainda pela simples falta de indicação dos órgãos 

com representação. Apesar destas dificuldades, foram realizadas algumas 

reuniões no ano passado. No intuito de resolver este problema, acertamos com 

o Conselheiro Bley, um novo modelo de participação, cujo conteúdo já foi 

aprovado pela Secretária Municipal de Educação e já houve a devolução a 

SECID para os devidos prosseguimentos. Aproveitando a ocasião disse que a 

SEDUC abriu um Curso sobre a aplicação da Lei n.º 10.639 e sobre a História 

da África, gratuito e todas as quartas-feiras. Informou que não houve uma 

representação do Conselho neste Curso, mas contou com a presença do 

Coordenador e Conselheiro Jorge, mas aguarda a divulgação do curso e 



Conselho Municipal de Participação e Desenvolvimento 

da Comunidade Negra de Santos 

4 
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEZOITO DO MÊS DE MARÇO DE DOIS MIL E DEZESSEIS DO CONSELHO DA PARTICIPAÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE NEGRA DO MUNICÍPIO DE SANTOS, ESTADO DE SÃO PAULO 

participação pelo Conselho. A Conselheira Diná questionou se o Conselho irá 

se manifestar a respeito desta nova regulamentação. O Conselheiro Bley 

explicou que até o presente momento, todos os andamentos foram internos 

para uma proposta do Governo e que ela será submetida a apreciação deste 

Conselho futuramente. Em resposta ao questionamento da Conselheira 

Tatiana, o Conselheiro Bley explicou que o grupo decisório contará com a 

presença do Conselho e terá uma redução igualmente proporcional a todos 

segmentos representados. Foi aprovada uma proposta da Conselheira Tatiana 

para que houvesse uma representação permanente do Conselhos em todos os 

eventos ligados a aplicação da Lei n.º 10.639, fincando esta matéria para a 

próxima reunião e já se colocando à disposição a Conselheira Denise. 

Terminando sobre o item, a Professora Sandra informou que a SEDUC tem 

projeto de aporte específico aos professores para trabalharem com o tema. 7) 

Informes dos responsáveis pelos eventos e datas relevantes nos meses 

fevereiro, março e abril de 2016: Com relação ao mix de datas sobre a 

importância do negro para a Língua Portuguesa e o Livro Didático, a 

Conselheira Sandra explicou que a Unisantos adotou a ideia de um evento com 

especialistas em línguas africanas e de Língua Portuguesa, bem em História da 

África, objetivando capacitação de professores e do público em geral, no final 

de abril próximo, esperando apenas a data certa para comunicar a todos. O 

Conselheiro Bley informou que o Dia da Voz foi objeto de solicitação de uma 

programação especial junto a Radio Santa Cecília FM, especificamente, para 

voz negra feminina. Em retorno, o pessoal da emissora confirmou a 

programação no respectivo dia. E que, nestes dois eventos, está se procurando 

dar evidência social da iniciativa do Conselho. 8) Análise para eventuais 

providências para as datas de potencial interesse do Conselho em junho de 

2016: O Conselheiro Badeh disse que irá falar com Professor Zezinho para 

haja um evento alusivo ao dia 21, em razão do Dia da Ação Inter-religiosa. O 

Conselheiro e Coordenador Jorge disse que o Dia do Meio Ambiente, Dia da 

Imigração Japonesa e o Dia do Imigrante Japonês são destinatários de atenção 

da COPIRE, nestes dois últimos casos, em trabalho com o nosso companheiro 

de Conselho, Edson Santana do Carmo. Como também, já há 

encaminhamentos para o Dia da Ação Inter-religiosa junto ao DEPACID. Com 
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relação ao dia 24, o Conselheiro e Coordenador informou ainda que a militante 

política Leci Brandão doou livros sobre a história de João Cândido e que a 

COPIRE irá distribuí-los pela comunidade. A Professora Sandra lembrou que a 

data de João Cândido é sempre trabalhada pela SEDUC. O Conselheiro 

Orlando sugeriu adoção de um concurso de redação sobre o João Cândido. A 

Conselheira Sandra falou da necessidade de um projeto, uma vez que envolve 

as escolas municipais, para escolha de professores para correção e da 

premiação. No caso da premiação, o Conselheiro Orlando informou que o 

Conselho poderia oferecer um troféu e medalhas com parceria da COPIRE. 

Deverá ser expedido ofícios para tal encaminhamento. O Conselheiro Orlando 

propôs que, em razão do Dia do Refugiado, sejam convidadas a Caritas e a 

Acnur para falar sobre o tema, uma vez que eles têm um trabalho em 

desenvolvimento. 9) Informe sobre andamento no Executivo sobre os projetos 

de reorganização do Conselho e do PLAMPLIR: O projeto encontra-se na 

SEFIN para elaboração do Estudo de Impacto Orçamentário-Financeiro, 

documento necessário para encaminhamento do projeto à Câmara Municipal. 

O arquivo eletrônico com o projeto e a mensagem foi encaminhado ao DERAT 

para agilização dos trabalhos. 10) Restou prejudicado item sobre Aprovação da 

criação e nomeação da Comissão Especial de Acompanhamento do Projeto de 

Reorganização do Conselho no Poder Legislativo, já este assunto foi objeto de 

deliberação de reunião anterior. No entanto, em pedido da mesa, a Conselheira 

Tatiana aceitou o convite de participar da citada reunião. 11) Aprovação da 

criação da Comissão Especial de Estudos para Regulamentação do Processo 

Eleitoral dos Novos Conselheiros: Ficou aprovada a comissão e nomeados 

para compô-la os seguintes conselheiros: Denise, Tatiana e Bley. 12) 

Discussão e Aprovação do Regulamento Geral de Láureas do CMPDCN: 

Minuta da resolução aprovada, vigência a partir de 1.º de julho de 2016. 13) 

Discussão e Aprovação pelos Conselheiros, dos nomes a serem laureados 

com a Medalha Quintino de Lacerda: A discussão dos nomes ocorreu num 

ambiente de tranquilidade, mas para preservar avaliações sobre a vida das 

pessoas homenageadas e não homenageadas, bem como evitar 

constrangimentos decorrentes de eventual falta de fidelidade das intenções das 

manifestações, por isso não se transcreve o seu desenrolar, ficando aprovado 
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por unanimidade, os seguintes nomes, em ordem alfabética: (1) Carlos 

Eduardo da Silva (Jarrão), (2) Educandário Santista (3) Fórum da Cidadania, 

(4) Helenice Alves Fontes, (5) Maria Cristina Marinho (6) Martinho Leonardo 

Filho, (7) Norberto Esteves de Araújo e (8) Simone da Cruz (Simone 

Obassy).14) Apresentação do projeto “Conselho Itinerante”: O projeto em si foi 

aprovado na reunião passada, no entanto, fechar a sua formatação com os 

Conselheiros Orlando, Bley e Sandra. Desta forma, fica prejudicada a 

discussão do tema e transferida para a próxima reunião, quando deverá ser 

apresentada a citada formatação. 15) Estabelecimento do arquivo eletrônico do 

Conselho: Ficou aprovado que todos os documentos sejam arquivados no 

Portal dos Conselhos e seus respectivos originais sejam inutilizados após três 

meses de sua lavra, exceção aos que tratem de assuntos individuais ou de 

conteúdo cuja intensidade de exposição dessa natureza se mostre 

inconveniente e inoportuna. Esta providência de exceção não implica em 

segredo ou reserva de conteúdo. 16) Assuntos Gerais: Não houve solicitação 

de palavra. Houve votação unânime em todas as decisões, salvo os resultados 

de votações mencionados. Como ninguém queria fazer usos da palavra, a 

presidência encerrou os trabalhos. Segue a presente ata, lavrada por mim, 

_______________________, (ANTONIO CARLOS BLEY PIZARRO, primeiro 

secretário) e assinada pelo Presidente do Conselho da Participação e 

Desenvolvimento da Comunidade Negra do Município de Santos, Estado de 

São Paulo, DENISE TEREZINHA FERREIRA PALHARES. 

 


