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 Aos vinte e sete dias do mês de setembro de 2.018, nesta cidade de Santos/SP, a Rua 

XV de Novembro, nº 183, Centro, em segunda chamada, as 19h00, 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 Pauta da reunião anterior. ITEM 02 – Programação para a semana de 20 

de novembro; ITEM 03 – Indicações pelos conselheiros dos laureados com o Troféu 

Zumbi dos Palmares; ITEM 04 – Informes da Copire; ITEM 05 – Evento de assinatura 

do Sinapir pelo Secretário Nacional de Igualdade Racial; ITEM 06 – Fechamento da 

Semana da Saúde da População Negra; ITEM 07 – Assuntos Gerais. O Sr. Presidente do 

Conselho Dr. Ivo Miguel Evangelista Santos deu início aos trabalhos saudando os 

presentes e solicitando que eu Conselheiro Luís Trajano de Oliveira secretariasse. 

Iniciando pelo ITEM 01 solicitou a manifestação do colegiado quanto a Aprovação da 

Ata da Reunião anterior visto que a mesma foi enviada por meio eletrônico a todos os 

componentes. Não havendo manifestação contrária a Ata foi aprovada por unanimidade. 

Passando para os ITEM: 02 o Sr. Presidente relatou os eventos a serem realizados em 

comemoração ao 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, sendo: 10.novembro – 

Feira com os Afro empreendedores na Praça do Sesc, buscando os empreendedores da 

cidade no primeiro momento, fazendo contato com o Conselho do Samba para a parte 

musical, informando que a infraestrutura do evento ficará por conta do Departamento de 

Empreendorismo. Por solicitação do Sr. Jorge Fernandes, o Presidente Ivo Miguel 

informou que será focado nos empreendedores locais e poderá ser verificada a 

possibilidade de incluir os Haitianos. Dia 15 Novembro haverá o evento do Baobá no 

Horto Municipal. Dia 20.novembro o evento na Praça Palmares com apresentação de 

capoeira obalafin, tentar levar a Velha Guarda da X-9, teremos a Banda da Polícia 

Militar. A Sra Aglai solicitou que providenciasse uma tenda grande para que os 

componentes da banda não se molhem em caso de chuva. O Sr. Jorge Fernandes 

solicitará uma tenda de 4 x 4m. O Sr. Ivo Miguel informou que a ideia é agregar as 

programações da cidade, fazendo 1 (um) mês de atividades juntamente com a Seduc e 

outras secretarias. O Pastor Gildo solicitou a palavra e informou que o Pastor Joel, 

visando envolver a comunidade evangélica, elaborou uma programação para o mês de 

novembro nos dias: 10, 15, 17 e 24 de novembro (cópia entregue a mesa do conselho). 

Dra. Alessandra Franco manifestou-se sobre o conflito das datas para não esvaziar as 

atividades. O Pastor Gildo irá verificar a adequação das datas e o Presidente do 

Conselho informou que será analisada a possibilidade dessa adequação das atividades. 

O Sr. Presidente solicitou a alteração da pauta, que foi aceito pelo colegiado, passando a 

ser relatado o ITEM: 04 pelo Sr. Jorge Fernandes que informou sobre a atividade dia 

27.Outubro em parceria com as Secretarias SMS e SEDUC, com palestras para os 

profissionais de saúde e professores da rede municipal sobre o combate a Doença 

Falciforme. Dra. Alessandra sugeriu que fosse incluída na programação uma campanha 

de doação de sangue porque os portadores da doença necessitam. A ideia foi acatada e 



será verificada a forma de execução e divulgação durante a semana do evento. O Sr. 

Jorge Fernandes informou sobre a Assinatura da Adesão ao Sinapir no Paço Municipal 

amanhã 28.setembro às 10h00 com a presença do Secretário Nacional de Igualdade 

Racial possibilitando obter recursos para projetos de interesse da comunidade negra. 

Informou sobre 3 projetos colocados na Codesp para obter 500 mil reais, sendo um 

deles: Mulheres Negras na Costura. Outro Projeto em tramitação é constar nos próximos 

editais dos concursos Municipal, cotas para a comunidade negra. Em novembro na 

Assembleia Legislativa serão encaminhadas  emendas no valor de 100 mil reais para 

Políticas Públicas em Santos. O Sr. Jorge Fernandes incentivou os conselheiros a 

apresentarem sugestões de projetos. A Sra. Aglai pediu a palavra questionando a 

aplicação da Lei Federal quanto a isenção da taxa de inscrição para os concursos, que 

não é devidamente cumprida pela empresa que realiza os concursos e que a Lei Federal 

se sobrepõe a Municipal. Dra. Alessandra Franco explicou que é cumprido o edital e que 

não há descumprimento da legislação. E que as cotas precisam ser regulamentadas no 

âmbito Municipal. O Sr. Jorge Fernandes encerrou sua fala enaltecendo o esforço da 

Sra. Denise – Vice-Presidente do Conselho de estar presente na reunião apesar de estar 

em convalescência. A Sra. Miriam Justino solicitou que fosse repetida a informação 

sobre a Doença Falciforme e comentou o fato de ter sido atendida numa policlínica onde 

a médica não sabia que exame pedir para diagnosticar a doença. Dr. Ivo Miguel 

comentou sobre a invisibilidade pelos profissionais de saúde em relação as doenças com 

predominância para a comunidade negra assim como a medicação diferenciada para a 

população negra em virtude da origem africana que possui uma espeficidade própria. 

Por essas razões serão proferidas as palestras aos profissionais da saúde pela Dra. Maria 

José Patavino, uma das poucas médicas que se debruçou sobre o assunto. O Sr. Jorge 

Fernandes enfatizou também a importância da palestra para os educadores, citando que 

uma criança portadora da Doença Falciforme vai no banheiro de 5 em 5 minutos e o 

educador precisa estar preparado para identificar a situação, evitando constrangimento à 

criança. A Sra. Aglai citou o caso do médico que ao ser questionado teve a humildade de 

dizer que conhecia de saúde pública, mas que não conhecia sobre a doença falciforme. 

O Dr. Fábio sugeriu a possibilidade de fazer exames na semana da consciência negra 

para diagnosticar a doença. Dr, Ivo Miguel informou que o objetivo é conscientizar os 

profissionais para que saibam o que é a Doença Falciforme. Passando para o ITEM 03 

da pauta foram indicados pelos conselheiros as pessoas para receberem o Troféu Zumbi 

dos Palmares. Dr. Ivo Miguel indicou: Comandante da Guarda Civil Municipal Ronaldo 

Pereira Pinto – Aprovado por unanimidade pelo colegiado, Marechal do Samba e 

Cidadão do samba o Sr. “Delegado” - Aprovado. Indicada pela Sra. Denise, Mãe Bete 

do Morro da Nova Cintra – Aprovada. Sr. Jorge Fernandes indicou Mestre Galdino – 

Aprovado e o Sr. Trajano – Aprovado. Pai Ziza indicou: Aldo Durante (Português) – 

Aprovado. Dra. Alessandra Franco, por uma questão de ordem questionou quais os pré-

requisitos para a provação, sendo seguida pela Sra. Daniele que complementou dizendo 

que deveria ser pela luta, uma conquista. Dr. Ivo Miguel informou que quem indica faz 

um relato sobre os motivos da indicação e os conselheiros tem a prerrogativa de aceitar 

ou recusar a indicação. A Sra. Aurélia indicou o Sr. Idreno – Aprovado. A Sra. Iracema 

indicou a Sra. Sandra das Tranças – Aprovada. Neste momento o Dr. Ivo Miguel 

reconheceu a presença no plenário do Dr. Luiz Carlos de Paula – 1º advogado negro em 

Santos e o Sr. Trevisan radialista e presidente do Rotary Santos Noroeste. Na sequência 

a Sra. Aglai indicou a Sra. Neusa – Recusada. Sr. Martinho Leonardo indicou a Sra. 

Djamila – Já recebeu o troféu. Arminda Augusto – Aprovada e a Sra. Edna Pereira – 

Recusada. Deledda via WhatsApp indicou: Sra. Aurélia – Já recebeu o Troféu e o Sr. 

Nicanor – Aprovado após votação com 10 votos a favor e 4 contras. Dr. Ivo Miguel 



esclareceu que o Conselho da Comunidade Negra de Santos tem 33 anos e que o troféu 

é para pessoas que fizeram essa história e que alguns “jovens” não conhecem. A Sra. 

Luciana Cruz indicou: J. Muniz – Já Recebeu o Troféu. Pastor Gildo indicou o Pastor 

Joel Pedro – Aprovado e a Sra. Bete Rovai - Aprovada. Encerradas as indicações. 12 

pessoas foram aprovadas. Sr. Martinho Leonardo lembrou que os laureados deverão 

preparar seus currículos. Comandante Pereira solicitou a palavra e fez um resumo de sua 

trajetória de vida até ser nomeado comandante da GCM de Santos, sendo aplaudido 

efusivamente. Dr. Ivo Miguel enalteceu o comandante Pereira e citou alguns membros 

do conselho presentes como a Dra. Alessandra Franco, Jorge Fernandes, Martinho 

Leonardo que conquistaram postos de relevância pelo trabalho, resistência e luta através 

da cultura e educação. Foram “comendo pelas beiradas” chegando ao “pé de igualdade” 

na nossa sociedade. O Sr. Trevisan antes de se retirar, parabenizou o Conselho da 

Comunidade Negra e se colocou a disposição para apoiar o trabalho. Já tendo sido 

informados anteriormente, nos informes da Copire, os ITENS 05 e 06 o Sr. Presidente 

passou para o ITEM 07 – Assuntos Gerais. Pastor Gildo divulgou a 1º Festa “Fé 

Nordestina” a ser realizada dia 06.outubro onde será lançada a Campanha “Coração 

Nordestino”. Sr. Martinho Leonardo relatou o caso da Advogada Negra Valéria Lucia 

dos Santos impedida de exercer sua atividade e que passou de vítima a acusada. Citou a 

ação da OAB Santos que fez uma nota de protesto sobre a atitude da juíza e 

encaminhada à Brasília e destacou que Santos é ícone na defesa de todos os brasileiros, 

que o racismo não acabou e que o negro não pode ficar quieto porque a omissão é crime 

e para o agente público é prevaricação. Dra. Alessandra Franco citou que o caso relatado 

não dá para mensurar o que a Dra. Valéria passou. Esperamos que a OAB consiga 

reverter a situação para que casos como esses não se repitam. A OAB aceitou a 

indicação no dia seguinte ao fato. Dra. Alessandra Franco relatou também a eleição para 

o CONAPIR e será divulgada a inscrição que será por entidades representativas 

regionais ou nacionais. Estivemos em Brasília para aprovação do edital após muito 

debate que será publicado e compartilhado. O Curso de Conflitos sociais que seria 

realizado amanhã (28) foi transferido para 18 de outubro. Para finalizar Dra. Alessandra 

enalteceu o trabalho do Dr. Ivo Miguel na Presidência do Conselho da Comunidade 

Negra que por ser atuante e respeitado fortaleceu as ações do Conselho e da 

Coordenadoria de Igualdade Racial e Étnica – Copire. Após os aplausos Dr. Ivo Miguel 

agradeceu dizendo “Enquanto estiver vivo vou continuar ajudando minha comunidade”. 

A Sra. Miriam Justino agradeceu ao Dr. Ivo Miguel a o Vereador Jorge Fernandes, 

informando que está realizando um curso de modelo no FSS – Fundo Social de 

Solidariedade de Santos para “meninas” acima de 50 anos e que será feito um 

calendário com elas. O Sr. Jorge Fernandes parabenizou o 4º Encontro da Família Cruz 

no Sambódromo, relembrando Dráuzio da Cruz pelo que representou para a comunidade 

negra. Sra. Iracema parabenizou o Sr. Martinho Leonardo por sua atuação no caso do 

assalto as joias na CEF. A Sra. Luciana Cruz falou sobre o projeto de homenagear os 

imortais do Samba, realizando um trabalho de resgaste das agremiações da cidade. 

Agradeceu o Dr. Ivo Miguel pelas ações em prol do empreendo rismo negro. Antes do 

encerramento Dr. Ivo Miguel encabeçou o “Parabéns a Você” para a Conselheira 

Iracema que completa mais uma primavera na data de hoje. Não tendo outros assuntos a 

tratar o Sr. Presidente encerrou a reunião, sendo lavrada a presente Ata por mim 

Conselheiro Luís Trajano de Oliveira e assinada pelo Sr. Presidente     Dr. Ivo Miguel 
Evangelista Santos. 
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