
CONSELHO MUNICIPAL DE PARTICIPAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE NEGRA E DA 

IGUALDADE RACIAL - SANTOS/SP 

 

___________________________________________________________ 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 15 DE AGOSTO DE 2017 DO 
CONSELHO MUNICIPAL DE PARTICIPAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE NEGRA E DA 
IGUALDADE RACIAL DE SANTOS/SP. Aos quinze dias do mês de 

agosto do ano de dois mil e dezessete, às dezenove horas, em segunda 

convocação, no auditório da Secretaria de Relações Institucionais e 

Cidadania, 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 respectiva lista de presenças, com a seguinte Ordem do 

Dia: ITEM 01 - Leitura e aprovação da ata da última reunião; ITEM 02 - 

Informes da COPIRE; ITEM 03 - Informes da próxima eleição do 

Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra e da 

Igualdade Racial; ITEM 04 - Procissão e Estátua de Yemanjá; ITEM 05 - 

Assuntos Gerais. Dando por aberta a presente reunião, o Sr. Presidente 

saudou a todos os presentes e passou ITEM 01 - Pelo Presidente foi 

solicitada a dispensa da leitura da Ata da Reunião, que foi de concordância 

de todos e aprovada por unanimidade. ITEM 02 - Pelo Presidente foi 

solicitado ao Coordenador da COPIRE - Jorge Fernandes, que fizesse uso 

da palavra, que saudou a todos e todas e explanou sobre os evento Festival 

de Capoeira de Santos - 2017, que foi realizado no mês de julho. Informou 

sobre a assinatura da adesão do Estado de São Paulo ao SINAPIR, que será 

realizado no dia 18/08/2017. Informou que o Decreto Municipal sobre a 4ª 

Conferência Municipal da Igualdade Racial foi aprovado pela Procuradoria 

do Município sendo encaminhado ao Gabinete do Prefeito de Santos, para 

assinatura e publicação no Diário Oficial. O Sr. Coordenador e Conselheiro 

Jorge Fernandes alertou aos presentes sobre o enxugamento realizado pela 

AGEM, no que tange as Câmaras Temáticas, ficando a Câmera de 

Igualdade Racial atrelada às demais Câmaras que tratam de assuntos afins, 

foi acompanhado neste ato de repúdio pelo Dr. Renato Azevedo, Drª 

Alessandra Franco, que foram enfáticos em requerer a iniciativa deste 

Conselho no sentido de fomentar a retomada da Câmara Temática da 



Igualdade Racial, que foi uma vitória forjada com muito empenho e 

dedicação e não é cabível tal retrocesso. O Sr, Presidente garantiu que 

esforços serão promovidos no sentido de que seja equalizado o problema. 

Com a palavra Dr. Nicola Magiotta, Chefe de Gabinete da SERIC, 

informou que sobre este assunto, alegaram problemas financeiros para que 

tal atitude fosse tomada, fato este não o convenceu nem aos demais e 

ratificou seu apoio nesta empreitada junto com o Conselho no sentido que 

se encaminhe à AGEM o repúdio apresentado e solicitando as devidas 

providência, tendo em vista que tal fato afetou em muito todas as 

Coordenadorias da SERIC, bem como a este Conselho. O Conselheiro 

Jorge Fernandes, finalizando, informou que a Minuta do Decreto do Fórum 

de Acompanhamento da Implantação da Lei 10.639/03, já foi totalmente 

aprovado segue para aprovação. ITEM 03 - O Sr. Presidente, esclareceu 

aos presentes, que as Eleições deste Conselho será realizada em audiência 

pública, no dia 23/09/2017 e as inscrições das Entidades serão aceitas até às 

18,00h do dia 12/09/2017, conforme rege o Edital específico, passando a 

palavra para o Conselheiro Badeh - 1º Secretário, que fizesse a leitura dos 

tópicos Inscrição e Habilitação, que o fez pausadamente e enfatizando cada 

tópico e seus itens, alertando a todos os presente, que o aludido Edital, foi 

publicado no Diário Oficial do Município de Santos, em 09/08/2017, 

podendo ser encontrado na página do D.O. via internet. Disto posto o Sr. 

Presidente informou que a Comissão Eleitoral será formada pelos seguintes 

membros: Flávio Ramirez Jordão - Secretário SERIC - Presidente da 

Comissão; Ivo Miguel Evangelista Santos; Jorge Fernandes; Nicola 

Magiotta; Denise Terezinha Palhares e José Luiz de Carvalho Aguiar, tudo 

em conformidade com as normas que regem esta eleição.  ITEM 04 - O Sr. 

Presidente, passou a palavra a Conselheira Denise Palhares, que informou: 

a Procissão de Yemanjá, evento anual de nossa Cidade e do Estado de São 

Paulo, será realizada na data de 25 de fevereiro de 2018, por motivos 

alheios ao segmento de Religiosidade de Matriz Africana, pois vai se tratar 

de um ano atípico, tendo em vista a data da realização do Carnaval 

Municipal encavalará com o dia 02/02/2017, Dia Oficial de Comemorações 

a Yemanjá sendo que para tanto a Comissão de Religiosos de Matriz 

Africana em conjunto com a Cadeira de Religiosidade de Matriz Africana 

deste Conselho, deliberaram por esta nova data. No que tange a Estátua de 

Yemanjá, deu a grata notícia de mais uma vitória da Religião, a instalação 

da Estátua de Yemanjá nos Jardins de Santos, nas proximidades do Aquário 



Municipal de frente onde se realiza a concentração das festividades da 

Procissão de Yemanjá, o que foi aclamada por todos. ITEM 05 - Assuntos 

Gerais: Solicitando a palavra Dr. Renato informou a realização do Axé 

Festival da Cultura Brasileira a ser realizado no município de Guarujá em 

18/09/2017, ficando de passar maiores informações para ampla divulgação 

e o Festival de Música de Religiosidade de Matriz Africana a ser realizado 

em 17/08/2017. Srª Aurélia Rios, discorreu sobre o Coletivo A Cor da 

Loucura, da qual é membro, que trata da saúde mental da população negra, 

preconceito, intolerância e peculiaridade da saúde da população negra, bem 

como o trabalho em conjunto com o Conselho Municipal de Saúde. Dando 

continuidade ao item Assuntos Gerais, a Conselheira Denise solicitando a 

palavra fez constar seu descontentamento quanto a atuação do Conselheiro 

Jorge Fernandes, como Coordenador da COPIRE, no que tange ao 

tratamento dado por ele quanto ao tema estátua de Yemanjá, resultando em 

vários equívocos e reuniões marcadas em cima da hora, sem que as mesmas 

se realizassem gerando atraso no desenvolvimento do projeto. Em sua 

réplica o Conselheiro Jorge Fernandes, concordou com a fala da 

Conselheira Denise, porém salientou que tudo foi promovido no afã de que 

tudo desse certo e que algumas da orientações por ele recebidas foram 

atemporais, que geraram alguns empecilhos. O Sr. Antonio Carlos 

solicitando a palavra, apresentou seu total apoio ao Conselheiro Jorge. No 

entanto foi esclarecido ao Sr. Antonio Carlos, pelo Conselheiro Badeh, que 

não havia intenção de dar um puxão de orelhas ao Sr. Jorge e sim alertá-lo 

que o trabalho em conjunto sempre se faz necessário justamente para 

evitarmos este tipo de situação, pois como Conselheiro Titular da Cadeira 

de Matriz Africana e responsável pelas atividades deste segmento, 

esclareceu e indicou ao Coordenador da Copire, alguns caminhos e etapas a 

serem seguidos, bem como a Conselheira Denise, porém, em alguns 

momentos o Conselheiro Jorge insistiu em andar pelos seus próprios pés o 

que acarretaram entraves e discordâncias. O Conselheiro José Luiz de 

Carvalho Aguiar - Babá Badeh, informou a todos sobre o evento sobre 

Aspectos Legais da Cultura da Liberdade Religiosa e Direito na Liberdade 

de Culto, a ser realizado no dia 18/08/2017, às 19,00h, na Sub-Sede da 

O.A.B. Santos, na Pça José Bonifácio, nº 55 - Santos; informou ainda que 

as Comemorações do 6º Ano do Plantio do Baobá, será realizado no dia 

15/11/2017, as 10h, no Jardim Botânico de Santos, fazendo parte integrante 

das Comemorações da Semana da Consciência Negra de Santos, ainda com 



a palavra o Conselheiro Badeh, informou que no ano de 2018, teremos a 

abertura do Carnaval de Santos, pelo Projeto União dos Afoxés da Baixada 

Santista, após esclarecimentos a notícia e  foi muito bem recebida pelos 

presentes por sua efetiva reunião e entendimento metropolitano. O Sr. 

Aloísio - conhecido socialmente como Mumu do Samba, agradeceu pelo 

convite e pela oportunidade a ele oferecida, parabenizando o Conselho de 

Santos, pela seriedade e pragmatismo que os temas foram tratados sempre 

visando o bom entendimento e buscando soluções práticas e legais. Como 

ninguém queria mais fazer uso da palavra, o Sr, Presidente agradeceu a 

presença de todos e deu por encerrados os trabalhos. Segue a presente ata, 

lavrada por mim José Luiz de Carvalho Aguiar - 1º 

Secretário__________________e assinada pelo Presidente do Conselho de 

Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra e Igualdade Racial 

de Santos/SP- Dr. Ivo Miguel Evangelista 

Santos__________________________________________________. 
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