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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 nove dias do mês de agosto 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 a presença dos conselheiros e 

munícipes que subscreveram as respectivas listas. 1) Advertência da 

secretaria: 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) Apresentação e debates com o Presidente do Conselho 

Municipal de Saúde. O Vice-Presidente do Conselho Municipal de Saúde, 

senhor Roberto de Moura, aceitando um convite, honrou este conselho com a 

sua valorosa presença. O propósito desta iniciativa é o intercâmbio de 

informações e entendimentos sobre políticas públicas de saúde com viés para 

as questões étnico-raciais. Para tanto, nesse momento e de forma prioritária, 

foi oferecido ao convidado tempo para suas considerações iniciais, sem 

qualquer interrupção, e, posteriormente, participou nos debates que se seguiu 

sobre o tema proposto. Entre suas sempre pertinentes e qualificadas 

ponderações gerais, destacaram-se em razão de suas respectivas naturezas: 

Durante a sua manifestação: (A) Enalteceu a presença e a participação do 

saudoso Ubirajara Hilário Chagas, Bira, como membro representante da 

Comunidade Negra dentro do Conselho Municipal de Saúde, lembrando de 

suas lutas e conquistas; (B) Também lembrou e engrandeceu o trabalho do Dr. 

Arimar Duarte Lisboa; (C) Alertou que ainda este ano ocorrerá a Conferência 

Municipal de Saúde e suas respectivas pré-conferências; Durante os debates: 

(D) A necessidade do CMPDCN retomar seu assento e representatividade 

dentro Conselho Municipal de Saúde; (E) Compreender que a notificação 

compulsória é uma ferramenta importantíssima para que haja conhecimento e 

análise da situação do atendimento à população negra, especialmente de todas 

doenças peculiares ao negro, paralelamente, propugnar a fiel aplicação da lei 

que obriga a informação sobre o quesito racial do atendido; (F) As propostas do 

CMDPCN e da população negra sejam viabilizadas na Conferência Municipal 

de Saúde, mas que sejam analisadas entre os dois conselhos e a SMS; (G) 

Rediscutir a cesta básica de medicamentos do município para atualizar o 

atendimento à população negra; (H) Explorar a possibilidade de reunião 

conjunta entre os conselhos de igualdade racial e de saúde; (I) Os 

encaminhamentos de solicitações do CMPDCN junto à área de saúde, embora 

possam ser realizados independentemente do CMS, ganhará mais 

embasamento político, técnico e operacional se for realizado em conjunto com 

este colegiado. (J) Implantar uma campanha sobre a anemia falciforme e ainda 

um momento de capacitação para pessoal de saúde sobre o tema. O 
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Presidente do CMPDCN agradeceu a presença, a palestra brilhante e a 

participação do Presidente convidado, enaltecendo o seu trabalho de anos em 

pró da sociedade santista e o apoio que deu na luta por atendimento respeito a 

Comunidade Negra. 3) Iniciados os trabalhos para deliberar sobre o seguinte 

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

de 02 de agosto de 2016, do Diário Oficial do Município 

(https://egov1.santos.sp.gov.br/do/1316/2016/do02082016.pdf); 4) Leitura e 

aprovação da ata da reunião anterior 

(http://www.portal.santos.sp.gov.br/conselhos/e107_files/downloads/2016-07-

04_ata_r.o._cmpdcn.pdf); dispensada a leitura, aprovada a ata da reunião 

anterior; 5) Justificativa de falta: Maria da Conceição Santos Moraes, 

encaminhada na data de hoje, 15 horas e 4 minutos, informando que não 

poderia participar da reunião devido a compromisso agendado anteriormente; 

6) Informes da COPIRE: (A) Agradeceu a oportunidade dada para desenvolver 

trabalho como coordenador da COPIRE; (B) Os seus trabalhos iniciais foram, 

substancialmente, de articulação institucional e mapeamento da situação do 

que é seu foco nas atribuições; (C) Convite ao dr. Dr. Arimar Duarte Lisboa, 

junto a COPIRE, para discussão e proposta sobre tema da saúde da população 

negra e Comitê Municipal da População Negra e aproveitou a oportunidade 

para convidar o Conselho a participar de reunião no dia 18 com dr. Dr. Arimar 

Duarte Lisboa, nas dependência daquela coordenadoria e horário a confirmar; 

(D) Na área da Educação, esteve em reunião com a conselheira Sandra que 

lhe pôs a par da situação do Fórum de Acompanhamento da “Lei n.º 10.639” e 

iniciou uma sondagem sobre cenário da aplicação na rede particular, bem 

como, quanto a rede municipal, a partir da segunda quinzena de agosto, 

ocorrerá o mesmo trabalho; (E) Ombreamento de esforços para que o projeto 

de lei sobre a reorganização do Conselho fosse para a Câmara Municipal e 

garante o mesmo empenho para sua aprovação e sanção; (F) Promoverá uma 

aproximação ao CEJUSC - CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS E CIDADANIA – de Santos para aplicação da Lei Estadual n.º 

14.187/2010; (G) Portanto, educação, saúde e justiça são os focos iniciais de 

seu trabalho, sempre esperando a parceria do CMPDCN. Quanto as matérias 

trazidas pelo coordenador, o Presidente disse que espera que até final do ano 

a lei de reorganização esteja aprovada e que sobre a aplicação da Lei n.º 

10.639, que haja fiscalização no seu cumprimento e que a prioridade é a escola 

municipal pública, que recebeu apoio do plenário. O conselheiro Badeh deu as 

boas-vindas ao coordenador e reafirmou sua condição de representante das 

religiões de matriz africana, sendo importante a sua oitiva nas questões dessa 

área. 7) Informes dos responsáveis pelos eventos e datas relevantes nos 

meses julho, agosto e setembro de 2016. A mesa diretora pediu a Conselheira 

Ana que estabelece um canal com o Conselho Municipal da Mulher para 

realização de evento cujo tema principal é a Mulher Negra, em data a ser 

estabelecida. Sobre o dia 27 - Dia Mundial Pró Saúde da População Negra - 

https://egov1.santos.sp.gov.br/do/1316/2016/do02082016.pdf
http://www.portal.santos.sp.gov.br/conselhos/e107_files/downloads/2016-07-04_ata_r.o._cmpdcn.pdf
http://www.portal.santos.sp.gov.br/conselhos/e107_files/downloads/2016-07-04_ata_r.o._cmpdcn.pdf
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(Evento da COPIRE/CMPDCN) e Semana Municipal de Mobilização Pró-Saúde 

da População Negra de Santos, o coordenador lembrou da limitações impostas 

pela lei eleitoral, mas não impedimento para realização de um evento que seja 

dentro dos parâmetros permitidos e o secretário Bley pediu observação e 

aprofundamento do DECRETO Nº 7.493, DE 14 DE JULHO DE 2016. Ficou 

estabelecido que a Presidência e a COPIRE se reunião para viabilizar o evento 

do dia 27 de agosto. 8) Análise para eventuais providências para as datas de 

potencial interesse do Conselho em novembro de 2016. Dia 15 - Dia Nacional 

da Umbanda e Dia Nacional de Umbanda Baobá Horto (CMPDCN), o 

Conselheiro Badeh comentou sobre a realização, inclusive propôs que se deve 

reunir num período todos eventos alusivos do dia 20 - Dia Nacional da 

Consciência Negra e dia 25- Dia Internacional para a Eliminação da Violência 

Contra as Mulheres, inclusive o viés da Mulher Negra do tópico anterior. 9) 

Informe sobre andamento no Executivo sobre os projetos de reorganização do 

Conselho e do PLAMPLIR. O Presidente irá falar com Presidente da Câmara 

aprovação breve do projeto de lei e, para tanto, irá chamar os conselheiros, 

especialmente a comissão formada para isso. 10) Assuntos Gerais. (A) A 

composição aprovada comissão de jurados para o Troféu Zumbi dos Palmares 

é a seguinte nomes de Martinho Leonardo, Diná Evangelista, Orlando Moralez 

Rodrigues, Tatiana Ferreira Evangelista Santos e Edson Santana do Carmo (ad 

hoc) e deverá ser publicada a resolução pertinente com adequação do 

calendário. (B) A conselheira Denise Terezinha Ferreira Palhares comunicou o 

seu afastamento do encargo da vice-presidência. (C) O Presidente do 

CMPDCN irá convidar todos seus colegas de presidência de conselho, ligados 

a SECID, para uma reunião para tratar de assuntos comuns.11) 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, IVO MIGUEL EVANGELISTA SANTOS. 

 


