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Aos sete dias do mês de dezembro de 2.017, em segunda chamada as 

19,00h, no Auditório do DEPACID,  a Rua XV de Novembro, nº 183, 

térreo, Centro, Santos/SP foi iniciada a reunião com as presenças dos 

Conselheiros e Munícipes, que subscreveram a referida Lista de Presenças, 

com a seguinte Ordem do Dia: ITEM 01 - Leitura e aprovação da ata da 

reunião anterior; ITEM 02 - Posse dos Conselheiros Eleitos em audiência 

pública e dos designados pelo Poder Público em 2ª chamada; ITEM 03 - 

Informes da COPIRE; ITEM 04 - Avaliação do mês da Consciência Negra; 

ITEM 05 - Projetos para o ano de 2018; ITEM 06 - Informes e andamentos 

sobre a Procissão e a Estátua de Yemanjá; ITEM 07 - Assuntos Gerais. 

Dando por aberta a sessão, o Presidente saudou a todos e todas e passou ao 

ITEM 01 - solicitando a dispensa da leitura da ata da reunião anterior o que 

foi de concordância e aprovada por todos. ITEM 02 - O Presidente solicitou 

a mim 1º Secretário, que fizesse a leitura da relação dos membros que não 

tomaram posse e assim que fossem declarados se dirigissem a mesa 

diretora para a assinatura do livro competente, assim tomaram posse a Srº 

Dina Elizabeth Evangelista Santos, Sr. Marcelo Duarte e Sr. Paulo Cesar 

Peres. ITEM 03 - Ficou prejudicado, pelo grato motivo que o Conselheiro 

Jorge Fernandes, Coordenador da COPIRE se ausentou por ter assumido 

uma Cadeira da Câmara Municipal de Santos. ITEM  04 - Quanto aos 

eventos da Semana da Consciência Negra de 2018, foram pelo Presidente 

elencados um a um, conforme o folder alusivo à Semana, foram abertas as 

avaliações, que se resultaram e em elogios e as propostas proferidas no 

sentido que sejam aprimoradas no próximo ano, com os devidos elogios a 

programação e a todos os eventos. Foi dado especial atenção aos da 

Cadeiras de Matriz Africana, Dia da Consciência Negra, Santa Ceia Negra, 

Palestra de Empreendedorismo Negro, neste tópico Júlio Evangelista se 

colocou à disposição em nome da OAB, para o devido apoio jurídico aos 

participantes, no que tange ao tema. ITEM 05 - A respeito dos projetos para 

2018, explicou aos presentes que os eventos que já são fixos durante o ano 

serão mantidos, tais como a Medalha Quintino de Lacerda, Troféu Zumbi 

dos Palmares,  Medalha Dandara, Semana da Consciência Negra, que 

passará ser o mês todo de novembro, com todos seus eventos fixos e os que 

serão acrescentados por sugestão dos Conselheiros atendendo  assim os 



anseios da Comunidade Negra. O Conselheiro Orlando informou que em 

janeiro/2018 teremos a Mostra de Filmes Africanos, no Museu de Imagem 

e do Som em data a ser definida e outros eventos como Lambarock, 

Palestras pertinentes a Saúde da População Negra e outros tantos que se 

fizerem necessários, o que foi aclamado por unanimidade. ITEM 06 - Neste 

tópico o Presidente passou a palavra a Vice-Presidente Denise Palhares, 

que confirmou que a Procissão a Yemanjá será realizada no dia 18 de 

fevereiro de 2018m com toda a seriedade litúrgica que é pertinente a este 

tipo de evento e destacou a importância religiosa, social e política que a 

Procissão, por ser Estadual, produz em termos de presença de pessoas 

oriundas até de outros estados e países vizinhos. Quanto ao tema estátua de 

Yemanjá, já aprovada pela Câmara por propositura do Vereador Carabina, 

que já destinou e assegurou dotação orçamentária por ementa ao projeto 

"aplausos", logo a estátua já é realidade e deverá ser inaugurada durante 

dos festejos da Procissão de Yemanjá 2018. O Presidente ratificou o que foi 

explanado por sua Vice e solicitou a Conselheira Deleda, que noticiasse a 

grata notícia. Delleda fazendo uso da palavra explicou que este ano, através 

de uma parceria com uma Empresa de Home Care, teremos apoio médico e 

de ambulância no local e todo o percurso da Procissão de Yemanjá, para 

atender os eventuais casos de mal súbitos devido à exposição ao calor ou 

qualquer outro motivo, "aplausos". ITEM 07 - A Conselheira Dina 

solicitando a palavra expôs da necessidade de ser elaborada a Agenda de 

Reuniões deste Conselho para 2018, bem como de suas atividades, 

aprovado. Solicitar de cada Conselheiro e suplente um breve resumo de 

intenções sobre o por quê estão neste Conselho e que se questionasse a 

cada titular/suplente de cada Cadeira sobre suas propostas para o ano 

vindouro. Expôs ainda sobre a necessidade da elaboração e execução de um 

Curso de Capacitação para os Conselheiros em Geral, abrangendo a parte 

jurídica, social e política das atribuições deste Conselho. Entre os temas 

sugeridos neste item, foi levantada a preocupação sobre o fato do atual 

Coordenador da Copire ir em definitivo a vereança, e a COPIRE não 

poderá ficar acéfala por muito tempo, para tanto foi consenso que uma lista 

tríplice seria elaborada elencando os nomes de 3 candidatos a vaga em caso 

da vacância daquela Coordenadoria, aprovado. O Presidente retomando a 

palavra informou a todos a indicação da Conselheira Aurélia Rios, como 

representante deste Conselho no Conselho Municipal de Saúde, assinado 

para tanto o Oficio de sua contemplação. O Conselho Gildo ressaltou a 

importância da realização do Fórum Evangélico da Comunidade Negra, o 

que foi aprovado. Como mais ninguém quisesse fazer uso da palavra o 

Presidente agradeceu a todos e todas, enaltecendo sua satisfação pela 

brilhante reunião que tivemos tendo em vista o alto grau de participação e 

deu por encerrada a reunião, Segue a Ata, lavrada por mim José Luiz de 

Carvalho Aguiar - 1º Secretário_________________________e assinada 



pelo Presidente Ivo Miguel Evangelista 

Santos________________________________. 
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