
Conselho Municipal de Participação e Desenvolvimento da Comunidade 
Negra e da Igualdade Racial de Santos/SP 

___________________________________________________ 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 29 DE JUNHO DE DOIS MIL E 
DEZESSETE DO CONSELHO DE PARTICIPAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE NEGRA DO MUNICÍPIO 
DE SANTOS, ESTADO DE SÃO PAULO. Aos vinte e nove dias do mês 
de junho de dois mil e dezessete, às dezenove horas, em segunda 
convocação, no auditório da Secretaria de Defesa da Cidadania e  Relações 
Institucionais, situado na Rua XV de Novembro, 183, Centro, Santos/SP, 
foi iniciada a reunião com a presença dos Conselheiros e Munícipes que 
subscreveram as respectivas listas. Com a seguinte Ordem do Dia: ITEM 

1) Leitura e aprovação da ata da última reunião; 2) Informes da COPIRE 
quanto ao andamento do processo dos procedimentos para a realização IV 
"CONFERÊNCIA DE IGUALDADE RACIAL" e informes em geral; 3) 
Informes da Mesa Diretora sobre o andamento do processo de eleição do 
próximo Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade 
Negra e da Igualdade Racial de Santos; 4) Informes da Mesa Diretora sobre 
o Programa de Saúde da População Negra; 5) Apresentação do esboço da 
"PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA CONSCIÊNCIA NEGRA"; 6) 
Definição do local onde será realizada a 1ª REUNIÃO ITINERANTE 
DESTE CONSELHO; 7) Assuntos Gerais. Dando por aberta a presente 
reunião o Sr. Presidente saudou a todos os presentes e passou ao Item 1) 
Pelo Presidente foi solicitada a dispensa da leitura da Ata da Reunião 
anterior, pelo fato que a mesma está publicada na Página dos Conselho do 
Diário Oficial de Santos, tendo sito aprovado por unanimidade. ITEM 2 - 
Foi solicitado ao Sr. Jorge Fernandes - Coordenador da COPIRE, que 
expusesse sobre as atividades daquela Coordenadoria. Assim sendo 
fazendo uso da palavra, comunicou que  com referência a IV Conferência 
da Igualdade Racial, houveram alterações das datas conforme determinado 
em Decreto Federal, para tanto apresentou a Minuta do Decreto Municipal 
que se encontra em exame pela Procuradoria do Município, que convocará 
a Conferência Municipal de Promoção da Igualdade Racial na Cidade de 
Santos, constando a nomeação dos membros da Comissão Organizadora, 
conforme os já aprovados em Assembléia por este Conselho e as 
indicações da Administração Pública Municipal, ficando assim 
composta: a) Sr. FLÁVIO RAMIREZ JORDÃO - Secretário Municipal de 
Relações Institucionais e Defesa da Cidadania;  b)Sr. NICOLA 
MARGIOTTA  JUNIOR - Chefe do Departamento de Cidadania; c) Srª 
GRACIELLE ARCANDO DIA BAPTISTA - Assistente Técnica da 
Secretaria de Relações Institucionais e Cidadania; d) Sr. JORGE 



FERNANDES - Coordenador da Coordenadoria da Promoção e Igualdade 
Racial e Étnica; e) Sr. IVO MIGUEL EVANGELISTA SANTOS - 
Coordenador da Coordenadoria Administrativa da Secretaria de Gestão. Da 

Comunidade Negra: 1) EDSON SANTANA DO  CARMO - Sociedade 
Civil; 2) Srª DENISE TEREZINHA FERREIRA PALHARES - Vice-
Presidente do Conselho Municipal de Participação e Desenvolvimento da 
Comunidade Negra e da Igualdade Racial; 3) Sr. JOSÉ LUIZ DE 
CARVALHO AGUIAR -  Titular da Cadeira de Representatividade das 
Religiões de Matriz Africana; 4) Srª TATIANA EVANGELISTA 
FERREIRA SANTOS - Sociedade Civil; 5) ORLANDO MORALES 
ROGRIGUES - Titular representante do Movimento Hip Hop. Da 

Comunidade Cigana: 1) Srª IMAR LOPES; 2) Sr. YAN BENNY OSCAR 
LOPES NILSON. Das Comunidades Árabe, Judaica e Britânica: 1) Sr. 
SALAH MOHAMED ALI; 2) Sr. SILVIO NASLAUSKI; 3) Sr. 
LEANDRO ANTUNES CAMPOS. Disto posto o Conselheiro Orlando 
Rodrigues Morales, solicitando a palavra, apresentou ao plenário uma 
mensagem em áudio, através do aplicativo whats , via celular da Dr. 
Tatiana Evangelista Ferreira Santos, no qual a mesma declina de sua 
indicação para compor a aludida Comissão, tendo em vista que o seu atual 
ritmo de trabalho a impediria em se fazer presente em todas as etapas da 
programação, desejando a todos uma excelente Conferência. Assim sendo 
foi declarada pelo Presidente a vacância do cargo e para tanto o mesmo 
indicou o nome da Drª ALESSANDRA FRANCO, presente na presente 
reunião, que colocado em votação foi aprovado por unanimidade, em 
continuidade o Conselheiro Orlando alertou que sua representatividade foi 
grafada de forma equivocada, pois foi eleito para representar a Cadeira dos 
Sindicados, fato este que foi prontamente corrigido. Retomando sua fala 
sobre o assunto acima, o Conselheiro Jorge Fernandes, explicou que ainda 
consta na aludida Minuta, a criação do Grupo de Apoio à Conferência, que 
também já foram eleitos em plenário na Assembléia anterior, a saber: 1) Srª 
EGLE ROGRIGUES FERREIRA; 2) Sr. PAULO SÉRGIO PEREIRA; 3) 
Sr. OZIR VENÂNCIO MARTINS FILHO. 4) Sr. COSME FÉLIX; 5) Sr. 
HENRIQUE NOVAES.  Em continuidade o Conselheiro Jorge Fernandes, 
esclareceu que segundo o novo cronograma da IV Conferência Nacional, as 
pré-conferência deverão ser realizadas   dentro dos prazos para que a 
Municipal não seja prejudicada. Sr. Luiz Antonio de Brito, também 
conhecido por Sr. Sambão, solicitou que a Associação de Defesa da 
Comunidade Negra de Santos, fosse incluída  na referida Comissão 
Organizadora, fato este que foi prontamente esclarecida pelo Presidente e 
pelo Sr. Jorge Fernandes, que esta Comissão em sua totalidade foi eleita em 
Assembléia Pública em data anterior, tudo lavrado em ata e os membros 
foram eleitos e que sua solicitação fosse apresentada na IV Conferência 
Municipal. Dando continuidade o Conselheiro Jorge Fernandes explicou ao 



presente sobre o PLANO MUNICIPAL DE IGUALDADE RACIAL, 
parabenizando o trabalho do Conselho, da Dr. Tatiana Evangelista Ferreira 
Santos e do Dr. Bley Pizarro, pelo excelente trabalho apresentado e 
comunicando que o mesmo já foi totalmente aprovado pela Procuradoria 
Geral do Município  sobre o qual será gerado o Decreto Municipal. A Srª 
Alessandra Franco alertou que para o Ato Solene da Assinatura do referido 
Decreto teremos a presença do Sr. Secretário Nacional da Igualdade Racial. 
O Conselheiro Jorge Fernandes dando continuidade, apresentou ao 
Presidente, Ofício do Sr. Prefeito de Santos, que expõe sobre o Convênio - 
Site-Denúncia,  14.187/2010, do qual consta a aprovação para o 
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO MUNICÍPIO DE SANTOS. 
Apresentou ainda o Projeto NOSSAS RAÍZES da Secretaria Municipal de 
Educação, que dará suporte ao Fórum de Discussão e Implantação da Lei 
10.639. Para encerrar o Conselheiro Jorge Fernandes, quando da seu 
recente período na Vereança, apresentou Projeto de Lei, que visa a 
capacitação de membros para recebimento de denúncias no que tange ao 
quesito intolerância e o requerimento sobre Saúde da População Negra a 
Secretaria Municipal de Saúde. No ITEM 3 da pauta: o Sr. Presidente 
fazendo uso da palavra informou ao presentes, que a data Eleição do 
Conselho, em Audiência Pública, está prevista sua realização em 29 de 
julho de 2017, em local a ser definido, sendo que o  Regimento das 
Eleições deverá ser publicado com antecedência e desde já anunciou seu 
nome Ivo Miguel Evangelista Santos e Alessandra Franco, como 
designados pela Secretaria de Gestão. O Sr. Décio Clemente, solicitando a 
palavra, declarou aos presentes sua intenção de se candidatar à Presidência 
deste Conselho, apresentando sua dúvida quando ao formato das próximas 
eleições, fato este que foi prontamente esclarecido pelo Sr. Presidente, que 
tudo será publicado com a devida antecedência, pois a mesma deverá ser 
realizada nos novos moldes, ou seja em Audiência Pública, para tanto o Sr. 
Presidente e o Conselheiro Jorge Fernandes, clamou pela participação de 
todos. Em réplica ao Sr. Luiz Otávio, que explanou sobre as dificuldades ao 
acesso as informações pertinentes ao Conselho, alegando cerceamento de 
sua participação no mesmo, o Sr. Presidente esclareceu que toda 
documentação sempre esteve à disposição à população, desde que 
adequadamente requerida e as Atas das Assembléias são periodicamente 
publicadas no Portal do Conselho do Diário Oficial do Município. 
Esclareceu mais, que ele e sua família tem participado do Conselho desde 
sua criação, manifestando seu cansaço em relação às pessoas que em nada 
somam e que apenas querem ser eleitas e após desaparecem, enaltecendo 
ainda o excelente trabalho conjunto Conselho e COPIRE, sendo a 
presidência deste Conselho é exercida sem remuneração alguma, porém 
requer atenção, dedicação e ônus. ITEM 04 - O Sr. Presidente expôs e 
esclareceu aos presentes sobre a Criação do Comitê Municipal da Saúde da 



População Negra, que visará o acompanhamento, avaliação e sugestões de 
políticas públicas do segmento, visando a precaução e desdobramentos das 
doenças que nos afligem, considerações foram efetuadas pelo presentes em 
apoio à iniciativa. ITEM 5  - No tema Semana da Consciência Negra 2017, 
o Sr, Presidente, expôs a minuta da programação, que abrange as atividades 
fixas de todo ano, tal como a celebração na Praça Palmares, alertando que 
esforços estão sendo promovidos para que faça parte deste evento a 
participação de um Grupo de Afoxé, além das de praxe. Em 18 de 
novembro, teremos as palestras sobre a Saúde da População Negra, com as 
presenças dos Dr. Ari mar, gasto, Dr. Sérgio Barbosa - cardiologista, Dr. 
Colombo Barbosa - oftalmologista e DRT Maria Pia - hematologista, 
Pedindo a palavra o Conselheiro Orlando Morales, ressaltou a importância 
de ser publicado Edital de Chamamento Público para quem estiver 
interessado e incluir suas atividades culturais na referida semana, nos 
moldes do ano passado, proposta que foi aprovada por unanimidade. ITEM 

6 - Quanto a realização da 1ª Reunião deste Conselho em caráter itinerante, 
foi exposto pelo Presidente, que será na região da Zona Noroeste em local a 
ser definido e comunicado com antecedência aos interessados. ITEM 7 - 

Assuntos Gerais: O Conselheiro Jorge Fernandes explanou ao presentes 
sobre o tema Estátua de Yemanjá, projeto que já foi aprovado pela Câmara 
Municipal de Santos, proposto pelo Vereador Carabina, que já está em sua 
fase inicial de estudos, quanto a sua confecção e instalação, e foi 
unanimidade aceita a proposta do Conselheiro Badeh que a mesma seja em 
bronze e acompanhando o padrão das demais estátuas já instaladas na Orla, 
a Conselheira Denise reforçou a proposta que a aludida estátua deverá 
obrigatoriamente ser instalada nas imediações do Aquário Municipal, tendo 
em vista que a Procissão anual tem ali sua concentração. O Sr. Edson do 
Carmo fazendo uso da palavra informou aos presentes sobre a Lei Áurea, 
Guerra do Paraguai, Frente Negra, Revolução de 32, Canais de Santos, 
sendo todos estes tópicos inerentes a Causa dos Negros, informando ainda 
sua posse no próximo dia 16 de agosto no Instituto Histórico e Geográfico 
de São Vicente. O Dr. Wolf, Coordenador do Cadoj, fazendo uso da 
palavra, agradeceu a todos reforçando a necessidade de celebração de 
convênio com a O.A.B sobre as tratativas das denúncias no que tange à 
intolerância racial em geral. Como ninguém queria fazer uso da palavra, o 
Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrados os 
trabalhos. Segue a presente ata, lavrada por mim José Luiz de Carvalho 
Aguiar - Babá Badeh - 1º Secretário______________ e 
assinada__________________________ pelo Presidente do Conselho de 
Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra e da Igualdade 
Racial de Santos - Estado de São Paulo___________________________ 
Dr. Ivo Miguel Evangelista================================ 


