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CONSELHO MUNICIPAL DE PARTICIPAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE NEGRA E DA 

IGUALDADE RACIAL - SANTOS/SP 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

ATA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 31 DE JANEIRO DE 2018 DO 
CONSELHO DE PARTICIPAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA 

COMUNIDADE NEGRA E DA IGUALDADE RACIAL - 
SANTOS/SP 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aos trinta e um dias do mês de janeiro de 2018, 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 - Informes da COPIRE; ITEM 03 - Avaliação 
das atividades desenvolvidas pelo Conselho no transcorrer do mês de 
Janeiro/2018; ITEM 04 - Projetos para o ano de 2018; ITEM 05 -  Escolha 
das mulheres a serem laureadas com o Troféu Dandara - 2018, que se 
destacaram na luta pela igualdade racial e étnica. 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 - Com a 
palavra o Conselheiro Jorge Fernandes, coordenador da COPIRE, que 
explanou aos presentes sofre o andamento da celebração do convênio com 
o SINAPIR, cujo projeto está no Gabinete do Prefeito; outros assuntos 
foram tratados tais como a Homenagem ao Fotógrafo Veja, que aprovado 
por unanimidade, preparativos para a 18ª Procissão de Yemanjá, informes 
sobre as festividades do Dia Nacional da Cultura Cigana e o Projeto A Cor 
da Loucura, que recebeu apartes do Dr. Renato, Conselheiro Estadual, da 
Conselheira Aurélia e do Presidente, que expuseram e debateram sobre o 
tema sob vários aspectos, ainda com a participação do colaborador 
Walfran. ITEM 03 - Neste quesito o Presidente passo a palavra ao 
Conselheiro Badeh, que explanou sobre o evento, sua importância, 
abrangência e repercussão de caráter nacional, agradecendo a todos e todas 
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que se empenharam para a realização deste momento histórico, pois reunir 
representantes de 21 religiões numa Casa de Axé - Matrizes Africanas foi 
um marco histórico para Santos e o Brasil, um momento de união em prol 
da Paz. ITEM  04 - O Presidente explanou que no tema Projetos para o ano 
de 2018, temos as atividades fixas do Conselho e solicitou ao Conselheiros 
a proposição de novos projetos para que sejam avaliados e verificada sua 
viabilidade,. Neste viés foi proposto o Projeto do Empreendedorismo da 
Comunidade Negra. Pelo Conselheiro Martineau foi solicitada a verificação 
do Projeto para os comerciantes africanos e refugiados, que de pronto será 
levada ao SECID e será exposta ao Secretário Flávio Jordão. O Conselheiro 
Giba, foi enfático ao tratar do tema Balé Afro de Santos, bem como da sua 
possível reativação  ITEM 05 - Neste ítem o Presidente passou a recolher 
as indicações para o Troféu Dandara dos Palmares 2.018, que após 
deliberações chegou-se ao consenso e por aclamação ficou assim=m 
disposta a relação das agraciadas e suas indicações, a saber: 

1. ALZIRA LÚCIO - Indicação do Conselheiro Orlando 

2. MARIA HELENA NOGUEIRA DA SILVA - Indic. Jorge Fernandes 

3.VALDENIR BARRETO ALVES - Indicação O.A.B 

4. M'METO MAZA KESSY - Ind. MATRIZES AFRICANAS 

5. CONCEIÇÃO CALIXTO - Ind. MATRIZES AFRICANAS 

6. DÉBORA SANTOS - Indicação Presidente Ivo 

7. NIL ANTONIA LUIZ - Indicação da Conselheira Simone Obassy 

8. NILZA APARECIDA DA CRUZ - Ind. Conselheira Luciana da Cruz 

O Presidente agradeceu a todos e todas e revelou a data de 08/03/2018. 
para a Cerimônia de Entrega do Troféu Dandara que será realizada na Sala 
Princesa Izabel do Paço Municipal de Santos 

ITEM 06 - Neste tópico o Presidente explicou em conjunto com o 
Conselheiro Badeh e Jorge Fernandes, dos andamentos e preparativos para 
a Procissão de Yemanjá - 2018, explicando aos presentes, que por motivo 
de exigüidade de tempo para a sua confecção e instalação da Estátua de 
Yemanjá não será inaugurada na data de 18/02/2018 e sim em data única e 
oportuna. ITEM 07 - Assuntos Gerais: O Conselheiro Júlio Evangelista 
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explanou sobre Posse dos Membros do Conselho da Igualdade Racial de 
Cubatão, tendo como 1ª Secretária a Srª Cíntia, ligada ao CREAS. Fez um 
breve relato sobre a Conferência Estadual da Igualdade Racial e explanou 
sobre o Observatório da Igualdade Racial que abrange os 9 municípios da 
Baixada Santista. Informando ainda em sua agenda que amanhã DIA 
01/02/2018 será realizado em Cubatão o Debate - Intolerância Religiosa - 
Palestra e Mesa Redonda, e no dia 27/02/2018, no Campus da Faculdade de 
Direito de Santos o 2º Encontro de Atenção a População de Rua. O 
Presidente, solicitando a palavra, expôs aos presentes o convite recebido do 
Presidente da Escola de Samba União Imperial, para que quem se 
interessasse a desfilar junto aquela agremiação, com ênfase aos praticantes 
de Religiões de Matriz Africana, colocada em plenário não houveram 
manifestações de interesse ao convite, o Presidente solicitou que constasse 
em Ata. O Conselheiro Gildo, solicitando a palavra ressaltou a necessidade 
de ser elaborada uma atividade em alusão ao Dia do Índio, a criação do Dia 
da Consciência Nordestina e para finalizar solicitou a mesa diretora que 
enviasse Ofício ao CDMCA, solicitando o número de crianças negras nas 
escolas e projetos da Prefeitura. 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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