
Ata da 39ª Reunião Ordinária do Conselho de Participação e 

Desenvolvimento da Comunidade Negra do Estado de São Paulo. 

 

Aos quatro de outubro de dois mil e dezenove às treze   horas e trinta  minutos, na sede do 

Conselho, rua Antônio de Godói, 122 – 9º andar – Santa Ifigênia, sendo a primeira chamada às 

13:00h com a presença de 2/3 dos membros do conselho presentes e, 2ª chamada às 13:30h , 

reuniram-se  para a reunião ordinária, os membros do Conselho de Participação e 

Desenvolvimento da Comunidade Negra do Estado de São Paulo, representantes do poder 

público e sociedade civil, designados pelo governador do Estado por Decreto publicado 

no Diário Oficial do Estado, Caderno Executivo  - Seção I  no dia vinte nove de janeiro 

de dois mil  e dezesseis, com o fundamento de na Lei 5466 de vinte quatro de dezembro 

de hum mil  novecentos e oitenta e seis. Verificada a presença, a reunião iniciou na 

segunda chamada. A reunião a contou com as seguintes presenças: Alessandra de Cássia 

Laurindo; Eduardo Augusto Pereira Ramalho; Lina  Efigenia  Barnabé  Cruz; Maria 

Aparecida Pinto; Maria Aparecida de Laia; Reginaldo Aparecido Izaias; Renato Santos 

de Azevedo; Efren Eduardo Colombani; Débora Aparecida  Batista de Campos. 

Justificaram ausência: Alessandro Marco Antonio; Gislaine S. da  Costa; Sandra Regina  

B. dos Santos da Silva; Édima de Souza Mattos; Tania Nascimento. A reunião iniciou 

com a fala do presidente, agradecendo a presença de todos nesta reunião. Passou-se 

então para a pauta do dia   com os  seguintes pontos : 13:00 às 13:30 - Verificação das 

presenças 1ª e 2ª chamadas; 13:30 às 14:00 - Aprovação da Ata da Reunião Ordinária de 

30/08/2019; 14:00 às 14:30 – Avaliação da Solenidade em celebração ao Dia Internacional da 

Mulher Negra Latino Americana e Caribenha 2019”; 14:30 às 15:30 – Plano Estadual de 

Promoção da Igualdade Racial de São Paulo; (Análise e formatação das propostas por Comissão 

Temática – Out/19); 15:30 às 16:00 – Fórum da Comunidade Negra do Estado de São Paulo com 

foco no (Plano Estadual de Promoção da Igualdade Racial – Nov/2019); 16:00 às 17:00 – 

Encontros Regionais de Formação de Conselhos Municipais (Temática: 35 Anos do CPDCN, 

Políticas de Promoção da Igualdade Racial e a Década Internacional de Afrodescendentes);  

17:00 às 17:30 – Reunião com Empreendedores Negros para Organização de Missão Empresarial 

com Câmaras de Comércio, Consulados e Embaixadas;  17:30 ás 18:00 – Assuntos Gerais e 

Ações dos Conselheiros (as). Considerando que não havia quórum para deliberar sobre a 

leitura da ata anterior  a mesma ficou prejudicada. No segundo ponto da pauta o 

presidente solicitou uma avaliação do evento, todos se pronunciaram como positivo, 



um evento bem organizado, bonito e as homenageadas foram bem escolhidas e algumas 

homenageadas   trouxeram o reencontro do Conselho. A conselheira Lina apenas fez 

uma observação de não ter dado tempo para a homenagem às conselheiras. O próximo 

ponto da pauta   foi sobre o Plano da Igualdade Racial, o presidente informou que a 

Secretaria passou ao Conselho o resultado das 4 conferências, ele mesmo já fez uma 

primeira separação por temática (eixo), ficando agora para discutir qual a metodologia. 

Após várias discussões, ficou acordado um GT com conselheiros do Conselho composta 

por Alessandra, Ivan, Cidinha, Lina, Renato, Laia e um membro da Secretaria   a Justiça ( 

Haroldo )e da Coordenadoria Negros e Indígenas representada pela sua coordenadora. 

Neste ponto da reunião houve quórum, mas, a ata ficou para a próxima reunião. Ainda 

dentro desse assunto o presidente informou que no começo do ano solicitou reserva de 

duas datas ao Memorial da América Latina sendo aprovada, e reservadas para o Fórum  

da Comunidade Negra do Estado de São Paulo com foco no (Plano Estadual de Promoção da 

Igualdade Racial data essa que ficou agendada para o dia 11 de novembro  no Auditório 

para mil pessoas e a data 21/11 na Biblioteca  para audiência  pública  para 150 pessoas. 

Após várias ponderações contra e a favor de realizar ou não o Fórum no dia 11 /11, ficou 

como sugestão a realização de um evento em comemoração ao dia 20/11 alusivo ao 

mês da consciência negra, devendo manter o dia 21 /11 como reunião técnica do Plano 

para discussão com a sociedade civil. Presidente também informou que o Conselho foi 

convidado para ser parceiro conjuntamente com o Memorial da América Latina para o 

Encontro de Capoeiristas no dia 20/11/19. O próximo ponto da pauta   foi antecipado 

em função do presidente Marco de Preto da CCISEN ter um compromisso considerando 

o atraso da reunião do Conselho. Ele então apresentou a Câmara Comercio Industria, 

Serviço e Empreendedorismo-CCISEN e proposta de parceria com o Conselho 

considerando que essa Câmara tem três conselheiros diretores (Gil, Laia e Renato). Em 

função do horário passou -se para os informes: Dia 23/10/13 haverá evento de 

Empreendedorismo às 19h na Assembleia; Formação do Conselho Municipal de 

Francisco Morato que aconteceu no dia  29/09/2019; e os próximos serão em São Carlos 

e Região  no dia 13/10, depois Barretos , Bebedouro . O Conselheiro Renato fala sobre 

o TAC para a implantação da Lei 10639 que iniciou em São Carlos, acrescenta também 

sobre os processos do mesmo tema em Santos os quais   ele trouxe para dar 

conhecimento aos conselheiros. Também informa sobre um documento do Ministério 



Público Federal sobre a implementação da Lei que irá disponibilizar a todos os 

conselheiros, essa é uma garantia de que a Lei seja implementada pelos Munícipios para 

que não recebam multas. Não havendo mais nada   foi encerrado a reunião pelo 

presidente e lavrada por mim a presente ata, assinada por todos os presentes. 


