
CONSELHO MUNICIPAL DE PARTICIPAÇÃO 

E DESENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE 

NEGRA E DA IGUALDADE RACIAL-SANTOS 

_______________________________________________ 

  ATA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 27 DE 

MARÇO  DE  2018   

_______________________________________________ 

Aos vinte e sete dias do mês de março 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 – Preenchimento das vacâncias na 

composição do Conselho da Comunidade Negra; ITEM 

04 – Indicação de Pessoas Físicas e Jurídicas para 

recebimento da Medalha “Quintino de Lacerda”; ITEM 

05 – Reorganização do Fórum Municipal de 

Acompanhamento da Aplicação da Lei Federal nº 

11.645 de 10 de março de 2008; ITEM 06 – Assuntos 

Gerais. Dando por aberta a sessão, o Presidente 

saudou a todos e todas e passou ao ITEM 01 da Pauta 

– Solicitando a dispensa da leitura da ata da reunião 

anterior o que foi de concordância e aprovação por 

todos.Comunicou  que,   posteriormente,  a  Ata será 

colocada no “Portal dos Conselhos”;   
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ITEM 02 – Com     a palavra o Conselheiro Jorge 

Fernandes, Coordenador da COPIRE, que fez a 

apresentação da Sra. MARIA DO CARMO, funcionária 

responsável pela inserção dos dados no “PORTAL DOS 

CONSELHOS” e que falou a respeito da importância de 

seguirmos os prazos para encaminhamento do material 

atinente ao Conselho da Comunidade Negra. 

O Coordenador explanou sobre o “MEMORIAL DA 

CULTURA AFRO-BRASILEIRA” que será construído no 

“QUILOMBO DO PAI FELIPE”, em homenagem aos 

baluartes do mundo do samba, precursores deste ritmo 

em nossa cidade.              

Informou que toda a documentaçãonecessária já foi 

encaminhada ao Exmo. Sr. Prefeito para ser entregue 

ao SINAPIR. Concluiu dizendo que a Coordenadoria e o 

Conselho já estão trabalhando em Projetos de Políticas 

Públicas, de interesse da Comunidade Negra, e com 

apoio de diversos Vereadores. O Conselheiro JÚLIO 

EVANGELISTA solicitou um aparte na fala do 

Coordenador destacando que o Conselho tem 

Autonomia para propor e encaminhar os seus Projetos 

direto ao SINAPIR, sem que haja a necessidade de 

qualquer intermediação; ITEM 03 – Quanto as cadeiras 

que compõem o Conselho da Comunidade Negra e  não 

tiveram preenchimento, por ocasião da Eleição dos 

seus Membros para o Biênio 2017 – 2019, terão 

divulgação através de Edital da COPIRE, indicando o 

número de cadeiras vagas e  a forma de preenchê-las; 
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ITEM 04 –Neste item da pauta passaram a ser 

efetuadas as indicações das Pessoas Físicas e 

Jurídicas, com posterior aprovação da Plenária, 

visando a que no mês de Maio, como nos exercícios 

anteriores, seja lembrada e homenageada a memória 

do líder negro“Major Quintino de Lacerda”, ex-escravo, 

elegeu-se vereador em 1895 e chegou a exercer a 

presidência da Casa, por um dia. É reconhecido como 

símbolo da resistência do povo negro ao liderar o 

“Quilombo do Jabaquara” fundado em 1882, em 

Santos, e que abrigava os negros fugitivos das 

fazendas. O Major Quintino de Lacerda exercia grande 

influência e liderança sobre os moradores do Bairro do 

Jabaquara, em Santos. Nasceu em Itabaiana – Sergipe, 

de onde veio como escravo, sendo depois alforriado. 

A Resolução da Prefeitura de Santos nº 099/2000, de 

08 de junho de 2000 decreta a criação da Medalha 

“QUINTINO DE LACERDA”, a ser concedida anualmente 

a pessoas físicas e jurídicas que tenham merecido a 

distinção, pela relevância do seu trabalho em defesa 

da Integração Racial, Solidariedade e Fraternidade, em 

qualquer área de atividade. A medalha é entregue 

desde 2000, sempre que possível, no dia 13 de maio, 

na Sala “Princesa Isabel”. 

O Presidente do Conselho Sr. IVO MIGUEL indica para 

ser homenageado o Sr. GERALDO CÉSAR PIEROTTI, 

Pessoa Física, empresário conceituado na cidade de 

Santos, cuja família atua há 64 anos na área do Porto 

de Santos,com uma empresa suprindo as necessidades 
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variadas no consumo de bordo que vão desde a 

manutenção da embarcação até a alimentação dos 

tripulantes.  Indica como Pessoa Jurídica  a “EMPRESA 

CINE ROXY”, pela abertura de espaço em suas salas 

de cinema para exibição de filmes que tem como 

protagonistas atores negros, proporcionando aos 

integrantes deste Conselho apresentação destes 

filmes em sessões especiais, com ingresso gratuito. 

Ex-Vereador MARTINHO LEONARDO indica como 

Pessoa Física ELIANE SOUZA ALMEIDA, negra de 

família humilde, tem uma história de lutas e vitórias e 

vem mostrando que seu lugar é aquele no qual ela 

escolheu estar. Professora Universitária, Doutoranda 

em Ciências da Comunicação pela USP, Mestrado em 

Comunicação Social pela Universidade Metodista de 

São Paulo / São Bernardo do Campo, Bacharelado em 

Comunicação Social, Habitação e Jornalismo pela 

UNIMONTE.  Indica como Pessoa Jurídica “LOJAS 

COURAÇA E ROCHEDO” - Iniciou com uma filial em 

Santos em 1948, gerenciada pelo Sr. VICENZO RUTH à 

Rua João Pessoa, 161. Atualmente a loja é dirigida 

pelos filhos do Sr. LIBÓRIO GASPAR MATEUS, tendo 16 

(dezesseis) funcionários dos quais 09 (nove) são 

negros. O Conselheiro ORLANDO MORALEZ indica 

como Pessoa Física FÁBIO RODRIGUES DA SILVA – 

Advogado, Membro Ativo das Comissões da OAB: de 

Igualdade Racial -  Advogados Empreendedores e 

Correspondentes – Direito Aduaneiro – Direito de 

Família –Direito Penal – Direito Marítimo, 

 

 



                                                                                 - 05 - 

atua também, como Diretor  Jurídico  do  Grêmio 

Recreativoe Cultural “Escola de Samba X-9”. 

Indica como Pessoa Jurídica a “ASSOCIAÇÃO AMIGOS 

DO PROJETO GURI” - Programa de Educação, voltado 

para a formação musical de crianças, pré-

adolescentes e adolescentes, entre 08 e 19 anos. 

Projeto Guri é considerado o maior programa sócio 

cultural brasileiro e oferece nos períodos de 

contraturno escolar,cursos de iniciação musical,luteria 

canto coral, tecnologia em música, instrumentos        

de cordas dedilhadas, cordas friccionadas, sopros, 

teclados e percussão, para crianças e adolescentes.A 

grande maioria dos assistidos pelo Projeto são de 

origem afrodescendente. 

A Conselheira IRACEMA  indicou para ser 

homenageada a Pessoa Jurídica“CAMPS” - Centro de 

Aprendizagem e Mobilização Profissional e Social que 

em 30/11/2017 completou 50 (cinquenta) anos de 

existência e atuação em Santos.”.......Cinco décadas 

de trabalho, atuação e conquistas.”    “.......Meio século 

de apoio e dedicação aos jovens desta cidade, afim de 

inserí-los no mundo do trabalho com responsabilidade 

e preparo”. O 1º Secretário do Conselho JOSÉ LUIZ DE 

CARVALHO AGUIAR, a Vice-Presidente do Conselho 

DENISE THEREZINHA, a Conselheira YÁ DELEDA DE 

OSUN e o Conselheiro OGÃ ZIZA DE GUIÃ indicaram 

para ser homenageado o “MOVIMENTO 

INTERRELIGIOSO PELA CIDADANIA DE SANTOS” - Esta 

indicação deve-se ao fato de que o MIC completa mais 



de 15 (quinze) anos em franca atividade, reunindo mais 

de 20  (vinte)   religiões 
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representadas em Santos, objetivando e fomentando o 

diálogo fraternal entre os povos e etnias, respeitando a 

religiosidade de cada um. Pelo respeitável conjunto da 

obra, que vem realizando ao longo dos anos, sempre 

presente em todos os momentos da vida religiosa e 

social de nossa cidade e em prol da igualdade entre os 

povos e religiões, entendemos seja merecedor desta 

comenda. Todos as pessoas Físicas e Jurídicas, 

indicadas pelos Conselheiros foram  APROVADAS POR 

UNANIMIDADE.  A entrega da Medalha “Quintino de 

Lacerda” será dia 17 de maio de 2018 – 19:00 horas - 

Sala “Princesa Isabel”.                                                                                                                                                                              

ITEM 05   –   Reorganização   do   Fórum   Municipal  de 

Acompanhamento da Aplicação da Lei Federal nº 

11.645, de 10 de março de 2008 – Foram indicados 

como Representantes do Conselho junto ao FÓRUM os 

seguintes Conselheiros: 1 – Conselheira EGLE; 2 – 

Conselheiro JÚLIO EVANGELISTA; 3 – Conselheira 

DENISE THEREZINHA; 4 – Conselheira DELEDA. 

Os nomes serão encaminhados, através de Ofício do 

Conselho, para a SEDUC – Secretaria de Educação com 

objetivo de confirmação da participação. 

Conselheiro MARTINHO LEONARDO falou sobre o papel 

do Conselho em acompanhar a execução da Lei 

Federal nº 11.645/2008 junto às escolas municipais. 



Conselheira EGLE elogiou o empenho da SEDUC com a 

distribuição de farto material sobre a História da África 
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entre as crianças de seu Projeto, em atendimento a Lei 

Federal nº 11.645/2008. 

Sra. LUCILENE COSTA RIBEIRO, professora da rede 

municipal, falou sobre a necessidade de trabalhar a 

auto estima da criança negra dando-lhes pleno 

conhecimento da verdadeira história da sua 

ancestralidade e os vários exemplos de grandes vultos 

da História do Brasil, cuja afrodescendência é sempre 

omitida.                                                                 

Sra. AGLAIR falou sobre a missão de transformar o 

coração de muitos professores que não aceitam a 

inserção e ascensão do negro em nossa sociedade.  

Sra. ANGÉLICA falou sobre o trabalho que o 

Coordenador da COPIRE Sr. JORGE FERNANDES, junto 

com o Conselheiro GIBA (que apresentava a parte 

lúdica do projeto) e Sra. DENISE THEREZINHA, faziam 

junto as escolas da rede municipal, apresentando 

palestras abordando temas como: a Igualdade entre os 

Povos, o Combate ao Racismo a História da África, 

etc.; ITEM 06 – ASSUNTOS GERAIS:  Conselheira 

IRACEMA fez a divulgação sobre o Evento que será 

levado a efeito no dia 19 de maio de 2018, no Teatro 

Guarani, aonde será prestada homenagem a ANTÔNIO 

VARGAS, premiado repórter fotográfico, reconhecido 

por sua técnica apurada e aguçada sensibilidade, 

qualidades estampadas nos muitos trabalhos e 



exposições ao longo dos mais de 50 (cinquenta) anos 

de vida profissional. 
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Antes que as ações de valorização da cultura e da 

identidade negrasganhassem força no Brasil, VARGAS 

já militava nesta área através de sua arte. 

Na década de 80, criou o BALLET AFRO DE SANTOS, 

que divulgou a Cultura Negra em excursões pela 

Europa e Ásia, aonde surgiram reconhecidos talentos. 

VARGAS também estudou teoria musical, clarinete, 

sax e piano. 

Escreveu roteiro de filme e peça de teatro. 

Foi um dos precursores do Conselho Municipal da 

Comunidade Negra. 

“ VAMOS TODOS JUNTOS, NO PRÓXIMO DIA 19 DE 

MAIO DE 2018, AO TEATRO GUARANI, PRESTAR A 

MERECIDA HOMENAGEM A ESTA “LENDA VIVA” 

CHAMADA ANTÔNIO VARGAS”. 

O Conselheiro MARTINHO LEONARDO falou sobre os 

20 anos da Lei que instituiu o dia 12 de abril de 1998, 

como “ DIA ESMERALDO TARQUÍNIO” o Eterno Prefeito 

de Santos. 

O Presidente do Conselho noticiou o Comunicado do 

Conselheiro Suplente GILDO ANDRADE justificando a 

sua ausência na reunião por estar cursando a 

Faculdade de Direito e a sua indicação para outorga da 



Medalha “Quintino de Lacerda” ao Pastor Evangélico 

JOEL PEDRO DA SILVA, líder setorial da Igreja Batista 

Peniel de Santos, Psicanalista Clínico, Escritor, 

desenvolve trabalhos voltados para a Família, Criança, 

Adolescentes, Jovens, Idosos e Portadores de  

                                                                             - 09 - 

Necessidades Especiais. Devido ao elevado número de 

indicações para a Medalha “Quintino de Lacerda”, POR 

VOTAÇÃO, tanto o indicado pelo Conselheiro GILDO 

quanto o indicado pelo Conselheiro TRAJANO terão os 

nomes e currículos de seus candidatos apreciados em 

Reunião Ordinária do Conselho, por ocasião dos 

preparativos para o Troféu “ZUMBI DOS PALMARES”. 

Finalizando o Presidente do Conselho cumprimentou e 

parabenizou a Conselheira EGLE pela sua assunção ao 

cargo de Vice-Presidente do CONSELHO DO SAMBA 

Como mais ninguém quisesse fazer uso da palavra o 

Presidente agradeceu a presença de todos e deu por 

encerrada a reunião. 

 

Segue a Ata, lavrada por mim  Diná Evangelista Santos 

– Conselheira Titular  Representante da Secretaria de 

Finanças__________________________________________________ 

 

e assinada pelo Presidentedo Conselho Ivo 

MiguelEvangelistaSantos_________________________________

______ 
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