
                                                                              

CONSELHO MUNICIPAL DE PARTICIPAÇÃO 

 E DESENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE 

NEGRA E DA IGUALDADE RACIAL-SANTOS 

_______________________________________________ 

ATA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 22 DE 

FEVEREIRO DE 2018  

_______________________________________________ 

Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro de 2018, em 

segunda chamada às 19:00 horas, no Auditório do 

DEPACID, à 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 Presença, com a 

seguinte Ordem do Dia: ITEM 01 – Leitura e aprovação 

da Ata da reunião anterior; ITEM 02 – Informes da 

COPIRE; ITEM 03 – Membros do Conselho para a 

aplicação da Lei Federal 11.645, de 10 de março de 

2018; ITEM 04 – Ações para a entrega do Troféu 

Dandara; ITEM 05 – Andamento do Projeto a Cor da 

Loucura; ITEM 06 – 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 sobre a criação do Disque Denúncia 

através de convênio entre a SECRETARIA DE JUSTIÇA 

e a PREFEITURA DE SANTOS. Ressaltou, ainda, o envio 



                                                                              

de documentação ao SINAPIR sobre o convênio entre o 

GOVERNO FEDERAL e a PREFEITURA DE SANTOS. 

Neste momento teve o aparte do Ex-Vereador Martinho 

Leonardo quanto a quais seriam as vantagens deste 

convênio. O Coordenador da COPIRE falou sobre o 

Aporte Financeiro. Sra. AGLAIR falou sobre o Programa 

“S.O.S RACISMO” e ainda sobre o mesmo assunto o 

Coordenador JORGE FERNANDES anunciou sobre a 

implantação do mesmo tipo de serviço em SANTOS e 

quando da sua implantação terá um telefone direto 

para tal atendimento. ITEM 03 – Já definidos os 

Conselheiros ORLANDO e LUCIANA, indicados pelo 

Conselho de Cultura, para integrar os membros do 

Fórum de Acompanhamento da Aplicação da Lei 

Federal nº 11.645, de 10 de março de 2008. A 

Conselheira Diná Evangelista pleiteou uma das vagas 

para fazer parte do Fórum e, deverá regularizar tal 

pedido, com Ofício da Secretaria a qual representa – 

Secretaria de Finanças.  

O Presidente do Conselho Sr. Ivo Miguel, que já 

participava anteriormente do Fórum, fica mantido 

como membro. Conselheira Sandra esclareceu à 

respeito do Fórum e na próxima Reunião Ordinária do 

Conselho ficará acertado quem são os Membros que 

representarão o Conselho. 

Sr. YAN, da Comunidade Cigana, reclamou pela não 

inclusão dos ciganos no FÓRUM. 

A Conselheira YMÁ – Representante da Cadeira dos 

Ciganos também lamentou a exclusão dos ciganos 

pelo Governo Estadual que trata o cigano com 

invisibilidade. Este desagravo já foi levado pelo povo 



                                                                              

cigano a Sra. Elisa Lucas – Representante do Governo 

Estadual. 
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O Presidente do Conselho da Comunidade Negra 

incentivou aos representantes da Cadeira da 

Comunidade Cigana que se organizem para realização 

de uma Conferência, ainda neste exercício, aonde 

serão debatidas as políticas públicas necessárias à 

esta comunidade. 

Pedindo um aparte o ex-vereador Martinho Leonardo 

ressaltou  também a invisibilidade do povo índigena e 

cujos feitos  não poderiam ser esquecidos. Na mesma 

linha de pensamento falou à respeito da importância 

do povo negro na Abolição da Escravatura e todas as 

lutas nas quais este povo foi pioneiro e protagonista 

mas, quase sempre, tentam não dar o devido valor.  

ITEM 04 – Presidente do Conselho falou sobre a 

proximidade da entrega do “TROFÉU DANDARA” 

(08/03) e, até esta data, não foram entregues os 

Currículos das Homenageadas o que impedia o 

prosseguimento das outras ações atinentes ao Evento. 

Ficou acertado que o prazo final para o recebimento de 

tal documento seria o dia 28/02/2018, o que todos 

concordaram. ITEM 05 – A Conselheira AURÉLIA, uma 

das idealizadoras do Projeto “A COR DA LOUCURA” 

falou sobre o Racismo Institucional. Falou que a 

grande maioria dos indivíduos que padecem dessa 

“alteração mental” são da raça negra. Algumas 

emendas ao Projeto estão sendo propostas e para 

levar a efeito está havendo um alinhamento entre o 



                                                                              

CONSELHO DA COMUNIDADE NEGRA e o CONSELHO 

DE SAÚDE. 

A cidade de SANTOS está sendo pioneira no 

levantamento dos dados necessários à continuidade 

do  
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Projeto. SECRETARIA DE SAÚDE prevê de 08 a 10 

meses 

para lançamento do Projeto. Verba para execução do 

Projeto virá através da CÂMARA MUNICIPAL DE 

SANTOS e o valor destinado é de R$. 15.000,00 (Quinze 

mil reais). Projeto será implantado através dos 

Equipamentos da ÁREA DE SAÚDE MENTAL em todo o 

MUNICÍPIO DE SANTOS.  

SECRETÁRIO DE SAÚDE fará ampla divulgação do 

Projeto. ITEM 06 –  Presidente do Conselho agradeceu 

a direção do CINE ROXY, a parceria em promover a 

apresentação de filmes protagonizados por artistas 

negros e, proporcionar aos membros deste Conselho, a 

possiblidade de assistir em sessão especial, a 

exibição destas películas.  

Sra. AGLAIR sugeriu que o Conselho encabeçasse uma 

moção junto a um Vereador (Sr. JORGE FERNANDES) 

para que fosse incluída, dentre as Datas Oficiais 

Comemorativas do Município de Santos o dia 25 de 

junho como o “DIA DA MULHER LATINA CARIBENHA”. 

Quanto a esta sugestão o Ex-Vereador MARTINHO 

LEONARDO e a Conselheira SIMONE – Representante 

da CADEIRA DE MULHERES NEGRAS  manifestaram-se 

contrários dizendo que deveríamos privilegiar em 



                                                                              

primeiro lugar aos moradores de SANTOS. Diante de 

tal fato a propositura foi colocada para votação dos 

Conselheiros e, por UNANIMIDADE, foi recusada. O 

Conselheiro GILDO (Pastor GILDO) pediu a palavra e 

agradeceu ao CONSELHO pela oportunidade que 

estava tendo em fazer parte deste Colegiado o que 

despertou nele a necessidade de reiniciar os seus 

estudos e com 
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muita alegria comunicou a todos a  sua aprovação na 

UNIVERSIDADE MONTE SERRATE (UNIMONTE) aonde 

está cursando a FACULDADE DE DIREITO. 

Conselheiro GIBA parabenizou o Conselho pelo 

sucesso da FESTA DE YEMANJÁ. Lembrou sobre o 

Evento do dia 29 de maio (aonde acontecerá uma 

grande homenagem ao Sr. ANTONIO VARGAS, baluarte 

da comunidade negra santista e ex-integrante deste 

Conselho. 

Representante da SECRETARIA DE CULTURA convidou 

o Conselheiro MARTINEAU para expor seu material na 

FEIRARTE . 

Conselheiro JORGE FERNANDES falou sobre a 

CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS e, finalizando foi 

registrada a presença do sambista carioca NELSON 

CEBOLA. 

Como mais ninguém quisesse fazer uso da palavra o 

Presidente agradeceu a todos e todas 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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