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Às dez horas dos doze dias do mês de novembro de 2020, em reunião online 

pela Plataforma Teams, reuniram- se os membros titulares e suplentes, 

representantes das Secretarias Municipais de Direitos Humanos e Cidadania, 

Educação, Gestão e Segurança Urbana, por parte do Poder Público e cinco 

representantes, titulares e suplentes, da Sociedade Civil, no Comitê Municipal 

de Educação em Direitos Humanos. Além destes, estave presente o 

DiretordapastadeMemóriaeVerdadedaSecretariaMunicipaldeDireitosHumanos e 

Cidadania, cuja participação dava direito à voz, mas não voto. A pauta da reunião 

versava sobre os itens descritosabaixo: 

 

 Escolha do homenageado para o Prêmio Dom Paulo EvaristoArns 

 Escolha dos homenageados para o Prêmio Alceri Maria Gomes daSilva 

 

Após as boas vindas e apresentações de praxe, as assessoras do 

Departamento de Educação em Direitos Humanos passaram a discorrer sobre 

os PrêmioMunicipais. 

 

Assim, foi aberta a possibilidade ao público presente para dirimir dúvidas ou 

esclarecimentos. Ante a inexistência de dúvidas, passamos à discussão sobre 

os homenageados pelo Prêmio de Direito à Memória e à Verdade Alceri Maria 

Gomes daSilva. 

 

Apresentadas as indicações válidas, passou-se à votação, somente pelos 

titulares do Comitê Municipal de Educação em Direitos Humanos, sendo 04 do 

Poder Público e 04 da Sociedade Civil, resultando nos seguintes vencedores: 

Prêmio Alceri Maria Gomes da Silva – Anivaldo Padilha  

Menção Honrosa Pessoa Física – Maria Auxiliadora de Almeida Cunha Arantes 

Menção Honrosa Pessoa Jurídica – Central Unica das Favelas  

 

Vencido este item da pauta, passamos para o próximo: escolha da lista tríplice a 

ser enviada ao Prefeito do Prêmio de Direitos Humanos Dom Paulo Evaristo 

Arns. 

 

Apresentadas as indicações válidas, passou-se à discussão, pelos membros do 

Comitê Municipal de Educação em Direitos Humanos, resultando nos nomes 

queseguem: 

 

Padre Julio Lancellotti  

Antonio Luis Marchioni (Padre Ticão )  
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O Comitê Municipal de Educação em Direitos Humanos fez menção às 16.561 

indicações válidas, dentre as quais 15.598 foram para o Padre Julio 

Lancellotti e ressaltou seu histórico e representatividade em pautas de 

direitos humanos, bem como leva em atenção às ameaças contra sua vida, 

recentemente sofridas. 

 

Vencido mais este item da pauta, a assessora do Departamento de Educação 

em Direitos Humanos apresentou a programação do 8º Festival de Direitos 

Humanos, a ocorrer entre 7 a 12 de dezembro e deu por encerrada a reunião 

do Comitê Municipal de Educação em DireitosHumanos. 

 

Assinam esta ATA todos os presentes na Lista de Presença anexa. 

 

 

 

 

 

 


