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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 oito dias do mês de abril 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, Santos, 

Estado de São Paulo, foi iniciada a reunião com os subscritores da lista de 

presença. 1) A reunião será presidida pela Vice-Presidente Denise Terezinha 

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

Evangelista Santos, em razão de tratamento de saúde. Justificaram a falta, em 

razão de compromissos anteriormente agendados, Babalorixá Badeh e Maria 

da Conceição Santos Moraes, representante da Secretaria Municipal de Saúde. 

2) Iniciados os trabalhos para deliberar sobre o seguinte edital de convocação 

da reunião ordinária do CMPDCN, publicado na edição de 29 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 08/04/2016, 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/2016-03-

18_ata_r.o._cmpdcn.pdf); 2) Informes da COPIRE; 3) Informes dos 

responsáveis pelos eventos e datas relevantes nos meses março, abril e maio 

de 2016; 4) Análise para eventuais providências para as datas de potencial 

interesse do Conselho em julho de 2016; 5) Informe sobre andamento no 

Executivo sobre os projetos de reorganização do Conselho e do PLAMPLIR; 6) 

Constituição e escolha dos membros da comissão especial para representar o 

http://www.portal.santos.sp.gov.br/conselhos/e107_files/downloads/2016-03-18_ata_r.o._cmpdcn.pdf
http://www.portal.santos.sp.gov.br/conselhos/e107_files/downloads/2016-03-18_ata_r.o._cmpdcn.pdf
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colegiado em todos os eventos ligados a aplicação da Lei n.º 10.639; 7) Coral 

Afrodescendente (Histórico e Perspectivas); 8) Assuntos Gerais. Nota Única: 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. 

Santos, 23 de março de 2016. Ivo Miguel Evangelista Santos – Presidente”. 3) 

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. 4) 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, com a correção 

trazida pela Conselheira Diná para constar que o nome do homenageado 

indicado pelo Presidente é “Norberto Estevão de Araújo” e não “Norberto 

Esteves de Araújo”. 5) Informes da COPIRE: (a) O Coordenador e Conselheiro 

Jorge Fernandes noticiou que teve recentemente na escola Andradas e, em 

data próxima, estará na escola Papa Sobrinho, onde desenvolveu e 

desenvolverá palestras sobre três temas, a saber: racismo, preconceito e 

homofobia. A Vice-presidente disse que esteve na escola Andradas e achou 

muito positivo o trabalho ali desenvolvido. Também disse que aquela escola 

vem desenvolvendo um trabalho muito bom quanto a aplicação da Lei n.º 

10.639. (b) Lembrou a posse do Conselho Estadual, no próximo dia 15, no 

Palácio Bandeirantes, e fará gestões para obtenção de transporte para, pelo 

menos, seis pessoas. Inclusive, enfatizou que é importante neste momento 

prestigiar o Conselheiro Estadual Dr. Renato, que representa a nossa região. 

(c) Agendou um reunião o deputado federal Bruno Covas e convidou o 

Conselho para participar. (d) Também está em tratativas com agendamento de 

reunião a consulesa da África do Sul e também convidou o Conselho a 

participar. (e) Quanto a data de 12, Dia de Esmeraldo Tarquínio, toda estrutura 

já fora providenciada e que está apenas aguardando o roteiro do cerimonial a 

ser oferecido pelo Conselho. 6) Informes dos responsáveis pelos eventos e 

datas relevantes nos meses março, abril e maio de 2016. (a) O coordenador e 
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Conselheiro Jorge trouxe a novidade quanto à cerimônia de entrega das 

Medalhas Quintino de Lacerda, pois ela será realizada no dia 13 (treze) de 

maio, nas dependências na Sala Princesa Izabel, às 19 horas e não mais na 

data e local, anteriormente revelados. (b) O Conselheiro Bley informou que o 

evento da importância do negro para a Língua Portuguesa e o Livro Didático na 

Unisantos será realizado e está aguardando detalhes para fazer a divulgação. 

(c) Continuou o Conselheiro Bley 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, no entanto, não se manifestaram da 

possibilidade de haver uma divulgação institucional da programação. E que, 

nestes dois eventos, está se procurando dar evidência social da iniciativa do 

Conselho. (d) Quanto ao Dia da Imigração Japonesa e ao Dia do Imigrante 

Japonês, o munícipe Edson Santana do Carmo informou que há, anualmente, 

uma cerimônia no cais do porto, no berço onde o navio Kasato Maru teria 

ancorado. (e) Quanto a realização de um concurso de redação sobre o João 

Cândido, a mesa informou que já encaminhou ofício a COPIRE, no que o 

Coordenador e Conselheiro Jorge informou que está fazenda tratativas com a 

SEDUC. (f) O Conselheiro Bley disse que as atividades relativas ao Dia do 

Refugiado, que a Caritas e a Acnur foram convidadas para agendar reunião a 

respeito, mas até a presente data não houve resposta. (g) Disse ainda o 

Conselheiro Bley que o evento sobre violência contra a mulher negra também 

está ainda em pauta mas que há dificuldades que serão futuramente 

superadas. 7) Análise para eventuais providências para as datas de potencial 

interesse do Conselho em julho de 2016. (a) As datas são Dia 1.º - Dia 

Municipal do Festival de Capoeira, no Calendário do Município (Evento da 

COPIRE); Dia 6 – Dia da Criação do IBGE; Dia 14 - Dia da Liberdade de 

Pensamento; Dia 18 - Dia Internacional de Nelson Mandela; Dia 20 - Dia do 

Turismo Étnico Afrobrasileiro - Passeio e visitação à rota dos Quilombos 

(Evento do CMPDCN) e Dia 25 - Dia Internacional da Mulher Negra Americana 

e Caribenha (Evento da CMDPCN, com apoio COPIRE). (b) O Conselheiro 

Orlando pediu uma palestra para o dia 6 – Dia da Criação do IBGE pela 

importância daquela instituição para as políticas públicas da igualdade racial. 
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(c) O munícipe Edson propôs para dia 14 - Dia da Liberdade de Pensamento, 

mas ficou de encaminhar sugestão na próxima reunião. (d) Ainda, o munícipe o 

Edson pediu que seja incluída no passeio e visitação à rota dos Quilombos 

(Evento do CMPDCN) do dia 20 (Dia do Turismo Étnico Afro-brasileiro), uma 

casa de axé. (e) O Conselheiro Orlando solicito que em razão do dia 25 - Dia 

Internacional da Mulher Negra Americana e Caribenha (Evento da CMDPCN, 

com apoio COPIRE), seja pedido a inserção da data no calendário oficial do 

Município. 8) Informe sobre andamento no Executivo sobre os projetos de 

reorganização do Conselho e do PLAMPLIR. O Conselheiro Bley enalteceu o 

empenho da Diná na SEFIN para elaborar Estudo de Impacto Orçamentário e 

Financeiro e que o projeto já está no Gabinete do Prefeito Municipal para 

assinatura e remessa à Câmara. 9) Constituição e escolha dos membros da 

comissão especial para representar o colegiado em todos os eventos ligados a 

aplicação da Lei n.º 10.639. A mesa declarou prejudicado o item em face a 

baixa presença de conselheiros. 10) Coral Afrodescendente (Histórico e 

Perspectivas). A Conselheira Diná pediu que o assunto seja tratado na próxima 

reunião, o que foi aprovado. 11) Assuntos Gerais. (a) O Conselheiro Bley 

esclareceu as correspondências oficiais ou de relevantes interesses e adoção 

providências são colocadas no Portal na medida de seu respectivo 

recebimento, por isso não fazem mais parte da pauta de reunião do Conselho. 

(b) Ainda o Conselheiro Bley disse que o projeto da reformulação do Fórum 

não veio e não está na SECID até a presente data. 12) Todas as decisões 

foram unânimes. 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. 

 

 


