
CONSELHO MUNICIPAL DE PARTICIPAÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE NEGRA E DA 

PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL - SANTOS/SP 

_______________________________________________________ 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 29 DE ABRIL DE 2018 

_______________________________________________________ 

Aos vinte e nove dias do mês de abril de dois mil e dezoito, nesta cidade de 

Santos/SP, a rua XV de Novembro, nº 183, térreo, Centro, em segunda 

chamada as 19,00h, 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 - Informações 

sobre o Fórum Municipal de Acompanhamento e Aplicação da Lei Federal 

nº11.645, de 10 de março de 2008, pela Secretaria de Educação; ITEM 04 - 

Esboço do Regimento Interno do Conselho Municipal de Participação e 

Desenvolvimento da Comunidade Negra e da Promoção da Igualdade 

Racial; ITEM 5 - Programação para a Semana do 13 de maio; ITEM 06 - 

Assuntos Gerais. Dada por aberta a sessão, o Sr. Presidente do Conselho - 

Ivo Miguel Evangelista Santos, saudou os presentes e passou ao ITEM 01 - 

solicitando a dispensa da leitura da ata da reunião anterior o que foi de 

concordância por todos. ITEM 02 - O Sr. Presidente Ivo, convidou o 

Conselheiro Jorge Fernandes, para explanar sobre os informes da COPIRE. 

Fazendo uso da palavra o Coordenador da COPIRE, expôs aos presentes 

sobre as atividades daquele órgão, tais como Políticas Públicas, SINAPIR, 

Decreto da Saúde da População Negra de Santos e sua comissão, Convênio 

com a Secretaria de Igualdade Racial do Governo do Estado, Visita do 

Cônsul da África do Sul, neste momento a Conselheira Alessandra Franco 

enalteceu a necessidade de que seja dada a devida importância ao recorte 

racial. Durante a fala do Conselheiro Jorge Fernandes, tendo em vista 

daquela Coordenação, vários assuntos, fora da pauta foram debatidos, tais 

como Turismo Étnico, Empreendedorismo Negro. Ao final de sua 

explanação o Conselheiro Jorge Fernandes noticiou o convite recebido pela 

COPIRE para a Comemoração dos 100 anos de Nelson Mandela em São 

Paulo. ITEM 03 - O Sr. Presidente Ivo, solicitou a Conselheira Ramos, que 

fizesse uso da palavra. Assim sendo, inicio explicando o que se tratava o 

Fórum Municipal de Acompanhamento e Aplicação da Lei 11.645, cuja Lei 

visa a obrigatoriedade do ensino de Àfrica e Segmento Indígena em nosso 

país, seus objetivos e composição em toda rede municipal de ensino. 

Alertou a Conselheira, que até o presente momento o Conselho não havia 

indicado por ofício os nomes dos Conselheiros que irão participar do 

Fórum, fato este que foi explicado pelo Sr. Presidente, que os mesmos 

foram indicados e aclamados na reunião de março do presente ano e que de 

pronto o Sr. Secretário Badeh iria providenciar a entrega do aludido ofício. 



Explicou ainda, a Conselheira Sandra que haverá um programa de 

capacitação de professores do EJA e a Conselheira Alessandra Franco, 

alertou da necessidade de monitoramento nas escolas públicas e 

universidades. Houveram manifestações tais como a do Conselheiro 

Martinho Leonardo para que o lançamento do Fórum fosse dentro da 

Semana Quintino de Lacerda. O Conselheiro Marcelo Duarte expôs a 

necessidade de dar atenção ao viés infantil à História de Santos e a 

Conselheira Aglai informou que em 120 dias a Comissão Nacional de 

Regulamentação do Ensino de Educação Moral e Cívica dará seu parecer 

para que esta matéria seja aplica no ensino fundamental. ITEM 04 - No que 

tange ao Regimento Interno deste Conselho, o Sr. Presidente, solicitou ao 

Conselheiro Jorge que enviasse via email para todos os Conselheiros ao 

Minuta do Regimento Interno, para que todos tomem ciência, avaliem e 

opinem em reunião extraordinária a ser determinada pela Executiva deste 

Conselho. ITEM 05 - O Sr. Presidente informou e convidou a todos 

presentes, para as comemorações da Semana Quintino de Lacerda, dia 

17/05/2018, na Sala Princesa Izabel, a partir das 19,00h, no Paço Municipal 

para entrega da Medalha Quintino de Lacerda a 8 laureados que militam 

contra a discriminação e se empenham pela igualdade racial e no dia 19/05. 

A Conselheira Iracema convidou a todos e todas para a Homenagem ao 

Fotógrafo Antonio Vargas, com a apresentação do Balé Afro de Santos, no 

Teatro Guarani, a partir das 19,00h, cuja entrada será com a colaboração de 

2 kg de alimentos não perecíveis. ITEM 06 - O Sr. Presidente abriu a pauta 

para assuntos gerais e solicitando a palavra a Conselheira Egle, informou e 

convidou a todos e todas, para a Posse dos membros do Conselho 

Municipal de Samba, eleito recentemente, a ser realizada no Teatro 

Coliseu, dia 29/05/2018, a partir das 19,00h. A Srª Miriam Justino, 

convidada, proferiu agradecimentos ao Sr. Presidente Ivo e explanou sobre 

seu projeto de Curso para Modelos Negros, colocando-se à disposição para 

detalhar ainda mais a ação. O munícipe Edson Do Carmo, como Membro 

do Instituto Histórico e Geográfico de Santos e São Vicente, convidou a 

todos e todas para no dia 14/07/2018, no Emissário Submarino em Santos, 

para Homenagem do Engenheiro Sanitarista  Saturnino de Brito, esclareceu 

ainda sobre sua iniciativa de criar o Museu Virtual da Companhia 

Siderúrgica Paulista - COSIPA e do Projeto Vamos falar de África. A 

Conselheira Aurélia Rios expôs sobre o andamento do Projeto A Cor da 

Loucura, proferindo informes, avaliações e considerações sobre a verba 

destinada ao Projeto, com a participação do Presidente Ivo e do 

Conselheiro Jorge Fernandes. O Sr. Presidente, pedindo a palavra informou 

a todos e todas a ocupação da Cadeira de Assuntos De Diversidade Sexual 

pelo Babalorixá Ailton de Ogun. A Conselheira Delleda com a participação 

do Sr. Presidente e da Srª Vice - Denise Palhares, debateram e esclareceram 

aos presentes no que tange a confecção e instalação da Estátua de Yemanjá. 



A Conselheira Imar Lopes, fazendo uso da palavra convidou a todos e 

todas para grandiosa Festa Cigana em Louvor a Santa Sara Kali, que será 

realizada na quadra da Escola de Samba Unidos dos Morros, com extensão 

à Lagoa da Saudade no Morro da Nova Cintra no dia 26/05/2018, a partir 

das 15,00h. O Conselheiro Marcelo Duarte fazendo uso da palavra, 

convidou a todos e a todas, para o evento Terapeutas de Heike, que será 

realizado no dia 12/05, no Jardim Botânico Chico Mendes, em Santos. A 

Conselheira Aglay fazendo uso da palavra alertou a todos sobre o Programa 

Globo Repórter que terá como tema a Cultura Cigana; 13/05/2018 - Evento 

na Fundação Casa e no dia 26/05/2018 no ATMAS, o Concurso de Beleza 

da Mulher Negra. A Srª Daniela Cavalcante, fez um breve histórico de sua 

via profissional e conclamou a todos sobre Políticas Educacionais com viés 

da Capoeira, através de projeto e eventos. Como mais ninguém quisesse 

fazer uso da palavra e pelo adiantado da hora, o Sr. Presidente Ivo, 

agradeceu a todos os presentes, enaltecendo sobre a brilhante e produtiva 

encontro que tivemos tendo em vista o alto grau de comparecimento e 

participação, deu a presente reunião por encerrada. Segue a Ata, lavrada 

por mim 1º Secretário: José Luiz de C. 

Aguiar________________________e assinada pelo Presidente Ivo Miguel 

Evangelista Santos_____________________________________________. 
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