
Ata da 38ª Reunião Ordinária do Conselho de Participação e 

Desenvolvimento da Comunidade Negra do Estado de São Paulo. 

 

 

Aos 30  dias  do agosto de 2019 às treze  horas e trinta minutos  , no salão 

plenário Professor Hélio Santo, Rua Antonio de Godoy, 122, sala 94, Santa 

Efigênia, reuniram-se 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. A reunião contou com as seguintes 

presenças: Débora Aparecida Batista de Campos, membro titular e 

representante da Secretaria de Educação; Efren Eduardo Colombani, 

membro titular  representante da Secretária de Cultura,  Ana Cristina 

Camargo suplente   representante da Secretaria da Saúde, Francisco Leudo 

Gomes da Casa Civil, Marcelo Bonilha Campos representante da   

Defensoria  Publica. Na qualidade de representantes da sociedade civil 

eleitos pelo pleito direto, estiveram presentes os titulares  Alessandra de 

Cássia Laurindo; Gil Marco Clarindo dos Santos;; Ivan Renato de Lima; 

Lina Efigênia Barnabé;  Maria Aparecida Pinto, Alessandro Marco Antonio, 

Eduardo Augusto  Pereira Ramalho, Silvia Cibele Aparecida da Silva; 

Renato Santos  de Azevedo; Eliza Gabriel da Costa , Gil Marcos Clarindo 

do Santos; Maria Aparecida de Laia; Sandra Regina B. dos Santos da Silva. 

Ausentaram-se com justificativa os membros titulares da sociedade Civil, 

Edima de Souza Maltos ; Hamilton Barbosa;; Tania Ferreira do Nascimento; 

Ausentaram-se sem justificativa  representantes das Secretarias, Alain Jose 

Barbosa ; Gislane Sinfronio da Costa Angela Maria Viscondi;Lina de Cassia 



Custodio;Sueli Viana da Silva ;Zelia Alves de Almeida;Marta Regina de 

Barros Jose  e da sociedade civil Maria Aparecida de Souza Costa ;Reginaldo 

Aparecido Isaias ; Renato David, Convidada Cintia Neri da Silvia Inacio. 

Sob a presidência de Ivan Renato Lima foi verificada a presença, tendo 

quórum para as deliberações, tendo como pauta os seguintes pontos - 

Verificação das presenças 1ª e 2ª chamadas; - Aprovação da Ata da Reunião 

Ordinária de 26/07/2019; – Organização da Solenidade em celebração ao Dia 

Internacional da Mulher Negra Latino Americana e Caribenha 2019”; – 

Plano Estadual de Promoção da Igualdade Racial de São Paulo; (Definição 

das Diretrizes para a construção do Plano) - Calendário de Encontros 

Regionais de Formação de Conselhos Municipais e Palestras em 

Organizações ministradas por Conselheiros e Conselheiras; (Temática: 35 

Anos do CPDCN, Políticas de Promoção da Igualdade Racial e a Década 

Internacional de Afrodescendentes)  – Acompanhamento dos Projetos do 

CPDCN 2019  Projeto Piloto: Linha de Cuidado à Saúde das Pessoas com 

Anemia Falciforme;  Projeto Piloto Beleza Negra em parceria com a FIESP, 

SEBRAE, ABIHPEC;  Fórum da Comunidade Negra do Estado de São 

Paulo.– Assuntos Gerais e Ações dos Conselheiros(as).Iniciou com a fala do 

presidente , agradecendo a vinda da  Sra Cintia B. Santos representante da 

sociedade civil na Conferência da Promoção da Igualdade Racial . Passou 

então para a pauta do dia  com a leitura da ata  anterior  que teve algumas 

alterações  como a retificação da justificativa da falta da conselheira Laia 

nesta reunião,  e proposta de inclusão da conselheira Silvia Cibele  e Débora 

para o grupo de organização do evento. do Dia da mulher negra . A vice-

presidente passa então a relatar a visita técnica ao auditório Rute de Souza 

no Museu afro Brasil local onde será o evento do Dia da mulher negra e 

solicita maior participação das mulheres do conselho no evento  do dia 14/9 

. A conselheira Laia sugere para ser homenageada a Sra.Prudence Kalambali 

da Republica do Congo  o que foi aprovado pelo conselho. Conselheira Lina 



sugere que se faça a solicitação de uma medalha oficial  em relação a Rute 

de Souza .O presidente também  propões homenagear todas as conselheiras 

do CPDCN. Presidente também falou com a representante da Rute de Souza, 

a Sra Luzia Golamar  para  a utilização do nome da atriz na premiação,  o 

que foi aprovada por ela a utilização do nome. Passou então ao segundo 

ponto da pauta  Plano Estadual da Igualdade Racial, o presidente fala sobre 

a participação da Secretaria da Justiça para essa ação. Em reunião  do 

Conselho mais a Coordenadoria e a Secretaria da Justiça  representado pelo 

Haroldo  teve como proposta  criar um comitê executivo e duas comissões,  

sendo uma pública e outra sociedade civil. Ainda explica que apesar do 

Conselho ter feito vários eventos , há a necessidade de avançar nas politicas  

pública para população negra no Estado, como as cotas no serviço  público 

e também o Fundo da Igualdade Racial e agora incluímos a construção do o 

Plano, “ devemos fazer um plano de referência e referendado num grande 

encontro com a população negra”. Faz uma explanação como exemplo de 

plano do Paraná. Conselheiro Renato questiona como vai ser a  dinâmica de 

participação  para construção desse plano em São Paulo, fala que mandou 

uma lei de um plano  do Guarujá para o Haroldo . Pergunta também, “ se 

vamos fazer apenas o nosso plano ou vamos incluir os indígenas”, sugere 

também  que se chame as organizações  para participar. “Temos 

especificidade em SP “, entende que deve ser individualizado  por segmento 

e depois agregar todos . Presidente Ivan “é importante ter um alinhamento  

entre nós , a base do plano são as conferências estaduais, que compreende o 

conjunto das conferencias municipais nas quais  a sociedade civil  foram 

ouvidas.” “Vamos organizar e abrir para as contribuições de todos” .Também 

informa que solicitou  as conferências  para Secretaria da  Justiça para a 

compilação. Conselheiro Renato   diz  “cada um aqui tem como contribuir 

para construir um plano  e alinhar com a sociedade civil”. Presidente  fala 

que o secretário entende que o Conselho é o controle  social e a 



Coordenadoria é a executora. Relata que algumas propostas foram colocadas 

sendo como primeira  tarefa  a listagem de todas  as propostas  a  segunda  

tirar as repetidas . Alessandra Laurindo fala “da importância dessa 

compilação, pois, ao longo das conferências  foi mudando o perfil dos 

conferencistas, precisamos cada um dos conselheiros assumir essa 

responsabilidade” .  Conselheira Eliza se coloca a disposição para participar 

dessa Comissão. Ainda faz uma fala  alusiva a fala do presidente  sobre o 

entendimento do secretario em relação ao papel do Conselho e da 

Coordenadoria sobre a hierarquia pois, quando não tem uma Coordenadoria 

atuante é o Conselho quem estabelece a atuação, por isso entende que o 

conselho deve puxar as ações .A convidada Sra. Cintia  faz uma pergunta 

“porque  as ações das  conferências  não andou?, porque não consigo  

distinguir o que faz a coordenadoria e o Conselho, vejo que o conselho faz 

tudo .Em resposta a Sra. Cintia o presidente  se pronúncia dizendo que , 

“quem coordenou a Conferência foi a Coordenadoria  sob o comando da 

Prof.  Elisa, e que por várias vezes foi cobrada pelo conselho  mas, não 

obteve respostas”. Essa última conferência foi muito organizada e com 

grande participação. “Agora vamos fazer o Plano. “ Agradece a participação 

da mesma  e que é sempre bem vinda  ao conselho. Também se reporta a 

proposta da conselheira Laia  de chamar a comissão da sociedade civil que 

auxiliou na  organização do IV Conferência. Conselheiro Renato explana 

sobre  o decreto 5429 ,  que cria a Coordenadoria  de que de fato ela não foi 

implantada em seu todo porque ela possui  um comitê  Intersecretarial, 

equipe de apoio técnico e apoio administrativo. A conselheira suplente da 

Saúde  informa que já há  um comitê indígena (CAI) desde 2007 e que tem 

reuniões mensais com a participação do presidente do conselho indígena e 

das secretarias. Nessas reuniões são tratadas todas as questões que envolvem 

os indígenas e as ações que as secretaria possam fazer , “ isso agiliza muito 

a resolução de problemas ou de reivindicações  do segmento” .Presidente 



diz, que “parece que são paralelas as funções  do comitê e do conselho,” mas, 

propor fazer um oficio ao secretário para que implante efetivamente todas as 

partes eu compõe a Coordenadoria . Passou-se  para o outro  ponto de pauta  

Calendário de Encontros Regionais de Formação de Conselhos Municipais 

e Palestras em Organizações ministradas por Conselheiros e Conselheiras; 

(Temática: 35 Anos do CPDCN, Políticas de Promoção da Igualdade Racial 

e a Década Internacional de Afrodescendentes. Nesse ponto informou que 

será enviado aos conselheiros o calendário das palestras.  O próximo ponto 

de pauta foi  apresentação do andamento dos projetos piloto  de Saúde sobre 

Anemia Falciforme  em Presidente Prudente , considerado um sucesso por 

todos  e da Beleza Negra que também tem sido um sucesso com grande 

numero de participantes. Dado o adiantado da hora essa pauta Fórum da 

Comunidade Negra do Estado de São Paulo ficou para próxima reunião. 

Passando-se aos informes a Sra. Cintia faz uso da palavra para da o informe 

sobre a 3ª Marcha da Consciência  Negra(20/11/19) em Santos, também  

convida os conselheiros para o Grito  Negro  bem como para participarem  

da reunião do conselho do negro de Cubatão. Ainda solicita apoio do 

conselho na divulgação  dos eventos .Presidente agradece  a sua participação. 

Conselheiro Eduardo informa sobre o curso de advocacia Racial em Jundiaí, 

propõe trazer o mesmo para São Paulo. Também informa a propósito da roda 

de conversa sobre Samba com  participação da deputada Leci Brandão  e  da 

Gabi da FESEC , Federação de Escola de Samba de SP. Conselheiro  Gil 

informa do lançamento do site do CCISEN NA Câmara de São Paulo . 

Conselheiro Cavanha da informe sobre a apresentação da Dirce Tomaz  e da 

dificuldade do tramite na Secretaria da Cultura  para as contratações pois 

todas as solicitações devem ser assinada pela secretaria  para ser enviada para 

a APPA. Nada mais havendo eu, Maria aparecida de Laia secretariei  a 

presente reunião que vai assinada por mim e pelo presidente. São Paulo, 30 

de agosto  de 2019. .  



 

  


