
CONSELHO MUNICIPAL CONSELHO MUNICIPAL DE PARTICIPAÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE NEGRA DE ARARAS/SP 

 
Avenida Zurita, 681 – Jd. Belvedere – Casa dos Conselhos 

 

Ata da segunda reunião ordinária do Conselho Municipal de Participação e 
Desenvolvimento da Comunidade Negra de Araras/SP, realizada no dia 5 de 
setembro de dois mil e dezessete, às dezessete horas, na Casa da Memória, 
localizada à Praça Barão de Araras, número trinta, no bairro Centro, da cidade 
de Araras/SP. Estiveram presentes os conselheiros: Sr Aparecido Fábio dos 
Santos; Sr Jean Carlo da Costa; Srª Neuza Maria Pereira da Silva; Srª Neide 
Barbosa Santana; Sr Wagner Antonio Leveghin, o Coordenador da Casa dos 
Conselhos; Sr Antonio Carlos Bento; Srª  Maria Louiza Ferreira; Sr Luiz Carlos 
Mariano e o Sr Elvio Aparecido Mota. A Srª Neide iniciou a reunião após o 
prazo de tolerância ser atingido. Após, solicitou ao Secretário que fizesse a 
leitura da ata das primeiras e segundas reuniões. Em seguida, a presidente 
apresentou a pauta. 1. Conferência Municipal, e seu acerto de horário e 
apresentação de detalhes. Quórum atingido, a Srª Presidente deu então início 
à 3ª Reunião do conselho. A senhora Neide agradeceu a presença de todos, 
em seguida explicou à todos os presentes os motivos da ausência dos outros 
membros que a justificaram com a devida antecedência. A Sr ª Neide 
desculpou-se com o Sr Wagner Leveghin por não tê-lo convidado na 2ª 
reunião. A pedido da Presidente, o Secretário Jean Carlo leu dois modelos de 
atas que foram redigidos para apreciação e votação dos membros para a 
seleção de qual seria a titular para a assinatura, ficando certo de que o 
segundo modelo fora o escolhido. Após, fora lido a ata da segunda reunião, 
aonde, sem nenhuma objeção, a mesma fora aprovada. Após, deu-se então 
início a reunião de facto. De acordo com a presidente, a conferência será na 
Câmara Municipal de Araras, no dia 17 de Setembro. Após a leitura do Diário 
Oficial da União, foram explanados os temas. Também foi explicado que é 
muito tempo para a conferência, e que das 08:30 ao 12:00 é o melhor horário 
para a realização das mesmas. O Sr Wagner disse também que, junto com Sr 
Élvio, foram para uma reunião com a Sr ª Roanita, aonde, de acordo com o 
mesmo, não foi capaz de realizar no Parque Ecológico, sendo assim, 
discutiram, então, a possibilidade de acontecer no Centro de Convivência da 3ª 
idade de Araras. Ainda houve debates referentes à justiça contra o racismo e 
suas brechas nas leis, principalmente na 10639/2003, que obriga as 
instituições a ensinar História Afro-Cultural brasileira. O Sr Elvio Mota continuou 
suas explanações e idéias para com a comunidade negra,  o que gerou 
debates entre os membros. Após, ao fim da reunião, acertaram com o 
Coordenador da Casa dos Conselhos, Wagner Leveghin, os aperitivos que 
terão na conferência. Sem mais a declarar, encerro a presente ata. Araras, 5 
de setembro de 2017. 
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