
CONSELHO MUNICIPAL DE PARTICIPAÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE NEGRA E DA 

PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL - SANTOS/SP 

======================================================================  

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 26 DE JULHO DE 2.018. 

======================================================================= 

 Aos vinte e seis dias do mês de julho de 2.018, nesta cidade de Santos/SP, a Rua XV de 

Novembro, nº 183, Centro, em segunda chamada, as 19,00h, foi iniciada a Reunião Ordinária 

Mensal do Conselho Municipal de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra e da 

Promoção da Igualdade Racial e da Promoção da Igualdade Racial - Santos/SP, 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 reunião anterior. ITEM 

02 Próximos passos do Fórum de Acompanhamento da Lei nº 10.639. ITEM 03 - Andamento da 

programação da Semana da Saúde da População Negra (realizado em outubro). ITEM 04 - 

Discussão sobre provável novo local para a colocação da estatua de Iemanjá. ITEM 05 – 

Ordenamento do empreendedorismo negro na região.  ITEM 06 - Uma sucinta apresentação  

das propostas da Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial pelo Conselho de 

Igualdade Racial Estadual. ITEM 07 – Plano Municipal de Promoção da Igualdade Racial – 

PLAMPIR.  ITEM 08 - Assuntos Gerais. O Presidente deste Conselho, Sr. Ivo Miguel Evangelista 

Santos saudou os presentes e de uso das palavras, deu as boas vindas ao Sr. Jorge Fernandes, 

recentemente empossado para o cargo de Vereador e o convidou para compor a mesa e fazer 

uso da palavra. O Sr. Jorge Fernandes agradeceu ao Presidente Ivo Miguel pelas palavras e 

saudou a todos e todas, colocando-se à disposição deste Conselho e reafirmando seu 

compromisso de fomentar o bom entendimento entre o Poder Público e este Conselho.  O 

Presidente, Sr. Ivo Miguel justificou a ausência da Sra. Teresinha e do Sr. Badeh por motivo de 

doença.  ITEM 01 - O Presidente, Sr. Ivo Miguel solicitou a dispensa da leitura da Ata da 

Reunião anterior e a colocou em votação, que resultou aprovada e dispensada sua leitura. 

ITEM 03 - O Presidente Ivo Miguel, solicitou inverter a ordem da pauta, devido a Conselheira, 

Sra. Sandra (Seduc), irá esclarecer os próximos andamentos do Fórum, estava por chegar de 

São Paulo. Sendo assim, ao Presidente, Sr. Ivo Miguel, novamente saudou aos presentes e a 

Sra. Marise, representante do DRS IV baixada santista e passo a discorrer sobre as atividades 

programadas: Semana da Saúde da População Negra, acontecerá  a capacitação dos agentes 

públicos da Secretaria Municipal de Saúde, realização de palestras, confirmada com a Dra. 

Maria Pia, ainda com o Dr.___________ que abordará o tema glaucoma. Teremos diversos 

pontos de divulgação e esclarecimentos das doenças proeminentes da população negra, nas 

principais praças das regiões do município, material no transporte coletivo (ônibus), faixas e 

etc. O Vereador, Sr. Jorge Fernandes, informou que a realização da ação será possível, diante  a 

concessão da emenda parlamentar da Câmara de Santos na importância de R$ 

30.000,00(trinta mil reais). O Sr. Marcos, assessor do Vereador Sr. Jorge Carabina, sugeriu que 

pauta-se na reunião do COMVIVER para inclusão de uma ação conjunta. A Sra. Marise, disse da 

importância da divulgação da ação, no momento oportuno. Presidente Sr. Ivo Miguel,  pontou 

da importância da participação dos conselheiros na ação, sendo que será deliberada na 



próxima reunião a divisão de tarefas. A Sra. Alessandra,  sugeriu que durante a semana, fosse 

realizado um dia para doação de sangue, uma vez, que a pessoa com anemia falciforme 

necessita por vezes receber sangue como forma de tratamento. ITEM 04 – O Presidente Sr. Ivo 

Miguel, apresentou o provável local para instalação da Estatua de Iemanjá, sendo como na orla 

de Santos, na divisa com São Vicente, na faixa de areia. Esclarece que foram consultadas as 

diversas lideranças das religiões de matriz africanas do município, dentre elas, Babalorisá 

Marcelo de Logunédé, Yaolisá Denise Terezinha Palhares, e os demais, não se opuseram 

quanto ao local.  O Sr. Marcos, Assessor do Vereador Sr. Jorge Carabina,  pontou a necessidade 

a consulta ao Secretário Municipal de Esportes,  Sr. Sadão, para analise da instalação no local 

apresentado, pois a gestão das praias está atrelada a Secretaria Municipal de Esportes. 

Ponderou ainda, quanto á demora na tramitação pelo CODEPASA, caso permanece o local em 

frente ao Aquário Municipal.  A Sra. Deledda, disse quanto aos usuários de drogas no local 

apresentado, e ainda de a procissão ser na ponta da praia. O Presidente, Sr. Ivo Miguel, 

destacou que solicitará ao Secretário Municipal de Desenvolvimento Social, Sr. Flávio Jordão, 

uma reunião com as presenças do Secretário, Sr. Sadão e o Vereador, Sr. Jorge Carabina, para 

dirimir todas as dúvidas para instalação da Estatua de Iemanjá este ano. A Sra. Aglai, disse que 

a festa inicialmente acontecia na orla do Gonzaga, passando posteriormente para a ponta da 

praia. A conselheira, Sra. Simone Obassy, concordou com a colocação no local apresentado, 

acrescentou que será um ganho turístico para o município. ITEM 02 -  A Conselheira, Sra. 

Sandra, informou da agenda do Fórum, para o dia 03.08.18 as 18, no auditório da SEDUC, 

informou ainda, que os convites para os indicados, serão enviados e publicados no diário 

oficial e na rede social, prestou esclarecimentos quanto ao funcionamento do Fórum. O 

Presidente, Sr. Ivo Miguel, solicita ao Conselheiro, Dr. Júlio Evangelista, que fizesse uma breve 

explanação da reunião com o Ministério Público. O Conselheiro, Dr. Júlio disse da importância 

do dialogo com o Dr. Carmelo, historiou a data de criação do Fórum em 2003, ressaltou a 

provocação ao MP para implementação da lei 10.639, parabenizou todos os presentes e ao Dr. 

Renato Azevedo, pela iniciativa e o trabalho estratégico com o apoio do MP.  O Presidente, Sr. 

Ivo Miguel, em continuidade solicita o uso da palavra ao Dr. Renato. O Dr. Renato, parabeniza 

as mulheres, pelo dia Internacional da Mulher Negra Latino e Caribenha. Diz que no momento 

que estava como Coordenador de Promoção da Igualdade Racial de Santos, fez uma pesquisa 

empírica na rede de escolas privadas, concluindo pelo não cumprimento da lei 11.645 em 

quase que em toda sua totalidade. O Conselho Estadual adota como estratégia a provocação 

ao MP, devendo ser os conselhos os protagonistas dessa ação. O Presidente, Sr. Ivo Miguel, 

saudou e agradeceu a presença do Dr. Cesar Rodrigues, discorreu de forma sucinta seu 

currículo. O Dr. Cesar Rodrigues, agradeceu e discorreu sobre trabalho na educação para a 

diferença. Apresentou seus livros, CD´s, e doou ao conselho material de sua autoria. ITEM 05 -  

A conselheira, Sra. Luciana Cruz, discorreu sobre o BIAFRO, e das tratativas para realizar em 

Santos. O conselheiro, Sr. Marcelo Oliveira, disse sobre as dificuldades enfrentadas pelos 

afroempreendedores,   

  Exposição Brasil-Suécia do fotógrafo Paulo Villar, no Museu Pelé Santos em 25 de junho de 

2018, comunicando a doação ao Conselho de um quadro com uma fotografia da autoria do 

fotógrafo Paulo Villar, que foi apresentado a todos. Em continuidade, relatou sobre os 

chamamentos públicos, neste momento foi apresentado pelo Conselheiro Júlio Evangelista o 

alerta de atenção as datas do Editais do SINAPIR e da CODESP e mais uma vez o Conselheiro 



propôs e indicou a necessidade da celebração de um convênio entre a OAB/Santos e a COPIRE. 

Esclareceu ainda do Conselheiro Jorge Fernandes, que o Projeto de Acompanhamento da 

Aplicação da Lei 10.639/03 já foi encaminhada ao gabinete do Secretário Municipal de 

Educação, aguardo a publicação no Diário Oficial do Município. Relatou ainda, as atividades da 

COPIRE no sentido de ministrar palestra cujos temas são Promoção da Igualdade Racial, 

Combate ao Racismo e Intolerância Racial e Religiosa, junto a rede municipal de ensino e a 

Guarda Municipal. Neste tópico, o Conselheiro Jorge Fernandes, solicitou ao Conselheiro José 

Luiz Badeh para que expusesse sobre a palestra junto a GM, sobre Intolerância Religiosa. 

Fazendo uso da palavra, esclareceu o Conselheiro Badeh, que a Prefeitura tem se empenhado 

há anos em promover o debate e o esclarecimento nestes temas de suma importância, 

principalmente nas áreas de Educação e Segurança e a palestra junto a Guarda Municipal foi 

coroada de êxitos, por se tratou de um momento especial, para exposição de cunho religioso 

com foco as Religiões de Matriz Africana e aos debates que se seguirem, objetivando 

esclarecimentos. Finalizando sua fala e não menos importante do Conselheiro Jorge 

Fernandes, focou sobre o Plano Municipal da Igualdade Racial - PLAMPIR, agradecendo do Dr. 

Bley e Drª Tatiana Evangelista pela elaboração e adequação do mesmo, cujo processo se 

encontra na Procuradoria Geral do Município. Ainda com na presença do Conselheiro Jorge 

Fernandes, o Babalorixá Marcelo de Logun Edé, solicitando a palavra fez um breve histórico 

sobre a Estátua de Yemanjá, cujo projeto de sua autoria vem desde 2013, esclarecendo as 

etapas para sua concretização, tais como emenda parlamentar, decreto, pareceres técnicos 

dos órgão envolvidos, informando que houve na tarde de hoje uma reunião multifuncional 

com a presença da Executiva do Conselho, Secretário Municipal de Desenvolvimento Social - 

Flávio Jordão, Chefe de Departamento - Murillo Netto, Vereador Carabina, autor da emenda e 

3 assessores jurídicos e parlamentares, que objetivou a deliberação de ações visando equalizar 

a curto prazo a instalação da Estátua do Orixá Yemanjá nos jardins próximos ao Aquário 

Municipal de Santos, onde em sua praia de imediações são realizados os festejos a Yemanjá, 

bem como a já famosa Procissão a este Orixá. ITEM 3 - O Presidente Ivo Miguel, fez um 

relatório das atividades do Conselho no que tange ao mês de Maio corrente, enaltecendo ao 

dia 17/05 - Entrega da Medalha Quintino de Lacerda, que parabenizou a todos pelo belo 

evento, alertando-nos sobre a mudança de local para o ano vindouro, pois se mostrou 

pequena, apesar de simbólica a Sala Princesa Izabel no Paço Municipal. Tivemos no dia 16/05, 

a Roda de Capoeira na Praça Mauá e no mesmo dia a Palestra no CREAS, sobre Racismo e 

Discriminação. O evento do dia 19/05 - Homenagem ao Professor Vargas, no teatro Guarani, 

que lotado reviveu os áureos tempos do Balé Afro de Santos. A Festa de Santa Sara Kalli, no dia 

26/05, nos arredores da Lagoa da Saudade no Morro da Nova Cintra, parabenizando a todos e 

todas pelo brilhantismo dos eventos. ITEM 04 - No âmbito da elaboração do novo Regimento 

Interno deste Conselho, o Presidente Ivo Miguel, esclareceu aos presentes que o Conselho tem 

um Regimento Interno vigente deste 10 de setembro de 1.993, Decreto nº 2018, assinado pelo 

então Prefeito David Capistrano e tendo em vista adequações ao SINAPIR, um novo regimento 

terá que ser elaborado, cuja minuta já foi entregue via e-mail aos Conselheiros e aqueles que 

ainda não a receberam que declinassem seus endereços eletrônicos, para as devidas 

providências. Para tanto, o Sr. Presidente Ivo Miguel, informou a todos e todas que em 14 de 

junho, as 18,30h em primeira chamada e as 19,30h, neste mesmo local será realizada a 

Reunião Extraordinária específica para deliberações e acertos para a redação final do aludido 

Regimento Interno, para tanto solicita aos presentes Conselheiros, que com antecedência 



leiam a minuta, registrem suas dúvidas e sugestões para que sejam apresentadas na referida 

reunião. ITEM 05 - No tópico Assuntos Gerais, solicitando a palavra , a Srª Mírian Justino, veio a 

público, agradecer ao Presidente Ivo Miguel e em seu nome a todos que se empenharam a 

auxiliá-la no Projeto Modelo Negro, de sua autoria apresentado na reunião passada, que já 

começou a dar frutos, junto ao Fundo de Solidariedade de Santos e outros órgãos, comunicado 

este que foi recebido com aclamação de todos e todas. O Conselheiro Pastor Gildo dos Santos, 

registrou que será realizado proximamente o Evento da Fé Nordestina, com várias atividades 4 

pertinentes ao tema e a cultura nordestina, culminando com a arrecadação de alimentos, 

roupas para que sejam entregues as comunidades carentes do nordeste brasileiro. O 

Conselheiro Marcelo Oliveira, esclareceu sobre a REAFRO e a formação de 

afroeemprendedores e no projeto de formação de capacitação de ex moradores de lugares de 

risco, que passaram a residir em condomínios, auxiliando-os em administração social e 

financeira em suas novas vidas em comunidades verticais. Babá Marcelo de Logun Edé, 

presidente da Casa de Axé Ilê Sobo Arirá, detentora da 2ª Cadeira de Religiosidade de Matriz 

Africana deste Conselho, veio a público para agradecer a Yalorixá Deledda Maris de Osun, 

indicada por ele para ocupar a cadeira e tão bem representá-la tendo em vista o excelente 

trabalho que vem realizando (aplausos). O Presidente Ivo Miguel, informou aos presentes, que 

na Semana da Consciência Negra, este Conselho e os segmentos que ele representa será 

recebido em um Loja Maçônica de Santos, a ser determinada, para que se efetive uma palestra 

aos seus Membros e convidados, visando a maior aproximação destas instituições. Como mais 

ninguém quisesse fazer uso da palavra, o Presidente Ivo Miguel agradeceu a todos e todas, 

enaltecendo a mais um brilhante e produtivo encontro, que mesmo com a crise nos 

transportes no Brasil, o comparecimento foi muito bom, deu a presente reunião por 

encerrada. Segue a Ata, lavrada por mim 1º Secretário: José Luiz de Carvalho Aguiar (Babá 

Badeh)____________________________e assinada pelo Presidente Ivo Miguel Evangelista 

Santos________________________________. 
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