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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 quatro dias do mês de outubro 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. Com a seguinte ordem do 
dia: 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 04/10/2016, 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 de agosto de 2016 
(http://www.portal.santos.sp.gov.br/conselhos/e107_files/downloads/2016-08-
09_ata_r.o._cmpdcn.pdf); 2) Leitura e aprovação da ata da reunião de 
setembro de 2016 
(http://www.portal.santos.sp.gov.br/conselhos/e107_files/downloads/2016-08-
09_ata_r.o._cmpdcn.pdf); 3) Informes da COPIRE; 4) Informes da Mesa 
Diretora sobre os encaminhamentos das matérias deliberadas nas reuniões 
anteriores; 5) Informes dos responsáveis pelos eventos e datas relevantes nos 
meses agosto, setembro, novembro e dezembro de 2016; 6) Análise para 
eventuais providências para as datas de potencial interesse do Conselho em 
dezembro de 2016; 7) Análise de critérios para agendamento das reuniões em 
2017; 8) Aprovação do calendário de datas de potencial interesse do Conselho 
em 2017; 9) Informe sobre andamento no Executivo sobre os projetos de 
reorganização do Conselho e do PLAMPLIR; 10) Representante ao Conselho 
Municipal de Saúde; 11) Proposta de minuta de portaria da convocação de 
eleições para membros da sociedade civil do Conselho; 12) Indicações ao 
agraciamento com o Troféu Zumbi dos Palmares, conforme RESOLUÇÃO N.º 
7, DE 15 DE AGOSTO DE 2016 - Estabelece normas específicas para 
concessão da honraria “Troféu Zumbi dos Palmares 2016” pelo Conselho 
Municipal de Participação e Desenvolvimento da comunidade negra de santos, 
e dá outras providências; 13) Assuntos Gerais. 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) Leitura e aprovação da ata da reunião de agosto de 2016 
(http://www.portal.santos.sp.gov.br/conselhos/e107_files/downloads/2016-08-
09_ata_r.o._cmpdcn.pdf): Foi pedida pelo secretário a dispensa da leitura, uma 
vez que ela está disponibilizada no Portal dos Conselhos, o que foi aprovada, 
quanto ao conteúdo também restou aprovada. 3) Leitura e aprovação da ata da 
reunião de setembro de 2016 
(http://www.portal.santos.sp.gov.br/conselhos/e107_files/downloads/2016-08-
09_ata_r.o._cmpdcn.pdf): O secretário pediu desculpas pelo não envio por 
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endereçamento eletrônico da convocação desta reunião, mas lembrou que ela 
fora publicada no Diário Oficial. Em seguida, ele pediu secretário a dispensa da 
leitura, uma vez que ela está disponibilizada no Portal dos Conselhos, o que foi 
aprovada, quanto ao conteúdo, o próprio secretário faz a correção, a pedido da 
conselheira Professora Sandra Regina, acrescentando que ela estava presente 
e, sendo assim, no mais, restou aprovada. 4) Informes da COPIRE: O 
Coordenador Renato assim se manifestou: (A) Saúde: Informou do trabalho 
para arregimentar pessoas para participar de um Comitê Técnico sobre a 
saúde da população negra e em resposta ao ofício n.º 005/2016 do CMPDCN, 
a Secretaria de Saúde disse que caberia a COPIRE capitanear este trabalho. 
Que conta a presença do Dr. Arimar e da Débora Campos e que foi 
encaminhado ao Secretário da Secid a instituição de Comitê Técnico. (B) 
Educação: A COPIRE esteve em três escolas municipais, indicada pela 
SEPROJ, onde foi apresentada uma proposta de orientação e combate ao 
racismo da COPIRE. Ainda nesta área, o Presidente consignou para que não 
haja uma programação separada para o “20 de novembro”. O Coordenador 
Renato disse que a SEDUC tem a proposta de realização do curso semestral 
“INTRODUÇÃO AOS ESTUDOS DE ÁFRICAS” para toda a comunidade e ser 
inserido na programação da semana. Disse o Coordenador que, quanto a esta 
comemoração, ele está aguardando a iniciativa do Conselho. O Presidente 
votou questionar a aplicação da Lei 10.639 nas escolas, pois é senso comum 
que ela não está ocorrendo. O Coordenador concordou e disse ainda que, 
apesar da realização dos cursos “INTRODUÇÃO AOS ESTUDOS DE 
ÁFRICAS”-, não há sensibilização por parte dos coordenadores pedagógicos. 
O Presidente observa que o Conselho é o órgão de fiscalização sobre a 
matéria e que ele não sendo chamado para discussões e assuntos pertinentes 
por parte da SEDUC e que o Fórum não está sendo fomentado para servir de 
canal para estas discussões Coordenador se comprometeu reendereçar todos 
e-mails vindo da rede pública de ensino. O Conselheiro Orlando vê, neste 
momento, a implantação do Projeto do “Conselho Itinerante”. O Secretário Bley 
disse ao Coordenador que deveriam eles, enquanto membros da SECID e 
governo, tomar as rédeas do Fórum, inclusive apresentando uma proposta 
mais adequada aos interesses à comunidade negra. (C) Justiça: Está sendo 
encaminhado um projeto de envolvimento da CEJUSC, no âmbito 
administrativo lei da 14.187. O Presidente noticiou que a nova diretoria da OAB 
não incluiu a Comissão do Negros e disse da importante da permanência desta 
comissão para luta e conclamou coordenador para participar de esforços do 
restabelecimento dela. 5) Informes da Mesa Diretora sobre os 
encaminhamentos das matérias deliberadas na reunião anterior: (A) Alertou 
que está no aguardo da Conferência Municipal de Saúde, para promover a 
respectiva pré-conferência; (B) representatividade dentro Conselho Municipal 
de Saúde, foi aprovado o nome do dr. Arimar como nosso representante e está 
autorizado o Presidente de fazer convite; (C) reunião conjunta entre os 
conselhos de igualdade racial e de saúde está aguardando melhor momento 
institucional (redefinição próximas das respectivas diretorias); (D) Denise 
Terezinha Ferreira Palhares comunicou o retorno do encargo da vice-
presidência; (E) O Presidente do CMPDCN irá convidar todos seus colegas de 
presidência de conselho, ligados a SECID, para uma reunião para tratar de 
assuntos comuns. 6) Informes dos responsáveis pelos eventos e datas 
relevantes nos meses agosto, setembro, novembro e dezembro de 2016: Sobre 
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o dia 20 - Dia Nacional da Consciência Negra, o Presidente convidou o senhor 
André Azenha (Produtor Cultural) para falar sobre uma programação de cinema 
feita a pedido de conselheiros e nela consta o documentário o “Viva África” e 
“O Grande Desafio”. Ficou autorizado a Presidência do Conselho subscrever, 
isolado e juntamente, com o referido produtor cultural pedido de exibição 
pública de filmes com a temática da igualdade racial e articulação dos 
interessados para que a programação aconteça. Diante a fala do munícipe 
Naldo Alves, o Presidente se manifestou favorável de um evento e espaço para 
a cultura do HIP HOP e que o Conselho estará sempre apoiando e fomentado 
este tipo de demanda cultural, o que o Coordenador Renato apoiou e também 
se manifestou sua colaboração. 7) Análise para eventuais providências para as 
datas de potencial interesse do Conselho em dezembro de 2016: 2 - Dia 
nacional do Samba (Evento da COPIRE/CMPDCN); 4 - Dia Mundial da 
Propaganda; 10 – Semana e Dia da Declaração Universal dos Direitos 
Humanos; 14 - Dia Nacional do Ministério Público; 20 - Lei nº 7.437 condena o 
tratamento discriminatório no mercado de trabalho por motivo de raça ou cor 
(Evento da COPIRE). Não houve destaque e ninguém pediu a palavra. 8) 
Análise de critérios para agendamento das reuniões em 2017: Por sugestão da 
Diretoria fosse adotados os seguintes critérios: (A) não haja reunião nos 
seguintes dias: segunda, sexta e antecedendo feriado; (B) que as reuniões 
fossem realizadas pelas regiões da cidade, alternado entre a Câmara Municipal 
e os demais espaços; (C) que haja, em caráter experimental, um reunião no 
período vespertino (15 horas); (D) que a primeira reunião de janeiro, seja 
deslocada no início de fevereiro. Todas as sugestões foram aceitas. 9) 
Aprovação do calendário de datas de potencial interesse do Conselho em 
2017: Aprovado o calendário atual com adaptações das datas móveis. 10) 
Informe sobre andamento no Executivo sobre os projetos de reorganização do 
Conselho e do PLAMPLIR: Processo legislativo encontra-se na Comissão de 
Justiça e Redação. 11) Proposta de minuta de portaria da convocação de 
eleições para membros da sociedade civil do Conselho: O Secretário pediu e 
foi aprovado que este assunto volte na próxima reunião, por uma questão de 
tempo. 12) Troféu Zumbi dos Palmares: (A) “Corporativa”, para empresas ou 
empresários que desenvolvem práticas econômicas ou trabalhistas: 
INSTITUTO QUERÔ (Orlando) e VISÃO LASER (Ivo); (B) “Social”, para 
entidades do Terceiro Setor que desenvolvem práticas nas áreas sociais ou 
institucionais: INSTITUTO ELOS (Orlando); (C) “Pública”, para órgãos do Poder 
Público que desenvolvem práticas de fomento em suas áreas atuação: 
LAVANDARIA COMUNITÁRIA/Márcia Reis (Cosme); (D) “Feminina”, para a 
mulher: MARIA LUCIA CRISTINA DE JESUS SILVA (Orlando) e DIDI GOMES 
(Ivo); (E) “Educacional”, para o profissional na área de Educação: ANDRÉIA 
DOS SANTOS SILVA (Renato); (F) “Geral”, para todos aqueles que não se 
enquadram nas categorias anteriores: RUBENS GORDINHO (Ivo) e LUIS 
CARLOS DE PAULO (Ivo). Todos os nomes aprovados, nas categorias (Social, 
Pública e Educacional) sem preenchimento pleno, ficam abertas para 
sugestões futuras de conselheiros. 13) Assuntos Gerais: (A) O secretário 
comunicou sua ausência na reunião do dia 8 de novembro, por viajem para 
capacitação. (B) Ofício a SEDUC protesto pelo fim de incentivo e 
desenvolvimento às fanfarras (C) O Presidente agradeceu a presença dos 
munícipes Naldo Alves e Fábio Iglesias, desejando-lhes boa sorte na 
empreitada com a entidade que surge convidando para continuar participando 
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das atividades do Conselho. 14) 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. 


