
CONSELHO MUNICIPAL DE PARTICIPAÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE NEGRA E DA 

PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL - SANTOS/SP 

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

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 30 DE AGOSTO DE 2.018. 

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

 Aos trinta  dias do mês de Agosto 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  à capacitação dos agentes 

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

Maria Pia, ainda com o Dr. Colombo Barbosa, 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 à 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 a BIAFRO, e das tratativas para realizar em 

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

empreendedores na região e da necessidade de haver no cadastro da prefeitura o quesito 

raça/cor. O conselheiro Marcelo Duarte, disse da imensa dificuldade de trabalho na sua área 

de atuação. ITEM 06 – O Presidente, Sr. Ivo Miguel, deu boas vindas e apresentou a plenária o 

Presidente do Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra do Estado 

de São Paulo, Sr. Ivan Lima, compondo a mesa. O Presidente, Sr. Ivan Lima, no uso da palavra, 

fez apresentação do conselho estadual, da ampliação da participação desse conselho na IV 

CONAPIR, elencou as diretrizes do órgão, a posição estratégica do conselho no organograma 



do Estado. Apresentou ainda, as dez questões prioritárias elencadas por esse conselho, 

principais leis, arcabouço jurídico na temática no combate e enfrentamento do racismo. Disse 

da necessidade de converter o fundo da Lei nº 14.187 para as ações de políticas públicas 

voltadas para população negra. Finalizou dizendo da autuação desse conselho na ampliação da 

criação de conselhos no Estado, bem como, o fortalecimento dos órgãos, entregou aos 

conselheiros a cartilha elaborada do conselho estadual com os indicadores do Estado. O 

Presidente, Sr. Ivo Miguel, e o Vereador, Sr. Jorge Fernandes, agradeceram pela visita e 

apresentação do Presidente, Sr. Ivan Lima. ITEM 07 - O Presidente. Sr. Ivo Miguel, noticiou que 

já havia sido publicado no diário oficial, o PLAMUPIR, da sua importância para nortear as ações 

a serem desenvolvidas pelo conselho. Destacou a questão da comunidade cigana. A 

conselheira, Imar Lopes, esclareceu da necessidade da garantia do atendimento médica as 

mulheres ciganas, seja realizado por médicas, diante da cultura da comunidade. ITEM 08 - A 

conselheira, Obassy Simone, fez o convite à plenária do evento promovida pela ONG Sonho do 

Menino Rei em parceria com a Prefeitura Municipal de Santos, em homenagem ao Sambista 

“Dráuzio da Cruz”, que acontecerá em 22 /09/18 na passarela do samba Dráuzio da Cruz. O Sr. 

Marcio, Assessor do Vereador Jorge Carabina, fez o convite para o evento do dia 09/08/18 no 

teatro Guarani, homenagem a Escola de Samba Império do Samba e a Sr. Dráuzio da Cruz. A 

conselheira Mariana Setter, divulgou o 7º Santos Jazz Festival, e dentro do tema "Liberdade é o 

Tom", em homenagem aos 70 Anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, evento 

gratuito, que aconteceu de 26 a 29 de julho em Santos.  O Conselheiro Estadual, Dr. Renato 

Azevedo, lembrou-se do TAC do Ministério Público com as Forças Armadas na questão das 

cotas raciais, solicitando uma moção de congratulação, citou ainda que o conselho estadual 

promoverá no dia 27.07.18 evento em celebração ao dia Mulher Negra Latina Caribenha, será 

homenageada a Sra. Vera Oscar. Pastor Gildo, disse da realização da 1ª Feira Nordestina, que 

acontecerá em outubro/18, ainda leu um texto em homenagem às mulheres negras, e 

solicitou ao final que fosse instituído por esse conselho a medalha da vereadora, Sra. Sandra 

Arantes. Encerrando aas falas o Dr. Marco Antônio Zito, ex- presidente do conselho estadual e 

conselheiro parabenizou o conselho pela atuação e construção realizada na cidade de Santos. 

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, o comparecimento foi muito 

bom, deu a presente reunião por encerrada. Segue a Ata, lavrada por mim Conselheira: 

Alessandra de Sousa Franco______________________________________________e assinada 

pelo Presidente Ivo Miguel Evangelista Santos________________________________. 
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