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Ata da Reunião CMPDCNPIR - Conselho Municipal de Participação e 

Desenvolvimento da Comunidade Negra e de Promoção da Igualdade Racial 

Data 25/10/2018 

 

No dia 25 de outubro às 19h, após primeira convocação às 18h30 deu início a reunião 

do CMPDCNPIR. 

O primeiro item da pauta foi aprovado por todos. 

 ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 25 de OUTUBRO DE 2018 DO CONSELHO 

DE PARTICIPAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE NEGRA DO 

MUNICÍPIO DE SANTOS, ESTADO DE SÃO PAULO  

O 2º item da pauta versava sobre a Programação do Mês da Consciência Negra. Foi 

apresentado por Luciana da Cruz ao evento que será realizado no dia 10/11, na Praça do 

Sesc: Feira Cultural de afro-empreendedorismo que contará com as seguintes ações: 

palestras, shows e feira de artesanato. O evento será aberto a todos os negros e não-

negros interessados, e, após questionamento do Sr. Ivo, foi informado pela mesma que 

haverá cerca de 60 expositores. A conselheira, representante da SETUR, Mariana 

Dantas, sugeriu fazer a Linha Conheça Santos ter uma parada na praça do evento. 

Luciana Cruz nos relatou a dificuldade em divulgar a feira e da possibilidade em um 

futuro próximo, a mesma ocorrer de 15 em 15 dias. O Sr. Marcelo questionou sobre 

quem seriam os expositores e se teria participação de pessoas de outros locais, Luciana 

da Cruz defendeu que a feira era para o fortalecimento do comércio local e, não para 

expositores de São Paulo, pois os mesmo contam com muitos eventos sobre a temática. 

O Sr. Marcelo retrucou que a Baixada Santista não adere aos eventos da capital, mas 

Luciana reiterou que o evento do dia 10/11 é especificamente para priorizar expositores 

locais. A Sra. Dinah sugeriu divulgação no Diário Oficial e a representante da 

comunidade cigana Sr. Imar aventou a possibilidade das artesãs ciganas. Ambas 

sugestões foram acatadas. Luciana ainda afirmou a necessidade de cada expositor levar 

suas barracas e cadeiras. 

Dando continuidade à programação, Sr. Ivo informou que no dia 10/11, às 19h, haverá a 

Marcha da Consciência Negra e Evangélica de Santos. O pastou Gildo, responsável pelo 

evento, reafirmou a importância da marcha contra o racismo e intolerância religiosa. O 

Sr. Ivo salientou a importância do pastor na cadeira que representa os nordestinos. 

Mãe Delena, representante da cadeira da Umbanda, afirmou que no dia 15/11 será 

comemorado o Dia da Umbanda, às 11h no Jardim Botânico Chico Mendes e que o 

ritual que ocorre todos os anos em decorrência do plantio do Baobá irá esperar a 

recuperação total do Sr. Badeh, por respeito a sua luta e dedicação. 

Dando continuidade à programação, o pastor Gildo divulgou o Congresso Pentecostal, 

cuja responsabilidade será do pastor Joel Pedro, onde será encenado o “Navio Negreiro” 

de Castro Alves. 
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O Sr. Ivo salientou que no dia 20/11 às 10h30, na Praça Palmares haverá apresentação 

de capoeira e demais manifestações religiosas, com a presença de todos, em 

comemoração ao Dia de Zumbi dos Palmares. Mãe Delena informou que serão 

convidados para o evento: Mestre Sombra, Capoeira Aruanda e o grupo “Entre elas”, e, 

sugeriu ter comida africana no local, porém Sr. Ivo afirmou que após o evento haverá 

um almoço com feijoada para todos no Clube Espanhol. 

Sr. Jorge Fernandes divulgou o Baile de Gala que ocorrerá no dia 23/11 e deu mais 

detalhes sobre o almoço do dia 20/11:  120 convidados e que todos os conselheiros 

estão convocados. O Sr. Ivo informou que o dia 22/11 haverá a premiação do troféu 

Zumbi, às 19h, na sede da OAB/Santos e sugeriu mais 3 contemplados, justificando a 

indicação de Luciana Cruz, reafirmando que a mesma não é detentora do troféu, e, que 

portando será agraciada, o que todos concordaram. Também foi colocado em aprovação 

e aceita, as seguintes indicações: a Velha Guarda da X-9 e o Sr. Júlio Braçalote, atuante 

no Conselho da Cultura e o Sr. Moa, capoeirista morto recentemente.  

O pastor Gildo também divulgou a apresentação musical de jovens vinculados à igreja 

evangélica, dia 21/11, das 19h às 22h, no Sambódromo. Luciana Cruz solicitou a 

presença do Coral Gospel na feira do dia 10/11 e o pastou também alegou a 

possibilidade da presença de artesãos evangélicos. 

O Sr. Ivo solicitou a opinião do Sr. Martinho Leonardo sobre os eventos e o mesmo 

salientou a importância de eventos que lutam contra o preconceito.  

A Sra. Adriana Negreiros, na Secretaria de Educação divulgou os seguintes eventos: 

Seminário da Infância no Sesc, dia 7/11 às 15h, Fórum Lei 11645/08, dia 21/11 às 15h, 

na sede da SEDUC, Roteiros Étnicos dias 12/11 às 19h com alunos da EJA da UME 

José Bonifácio e Gota de Leite e II Encontro de Professores municipais e estaduais, no 

dia 29/11 na UNISANTOS, manhã e tarde.  

Sr. Jorge Fernandes deu os informes da COPIRE e salientou os eventos que estão 

ocorrendo sobre Anemia Falciforme e que estará na Praça Mauá no dia 26/10 e solicita 

a participação dos conselheiros na entrega de informativos. Sra. Ivo reiterou o valor da 

campanha e da possibilidade que a mesma está proporcionando a todos com a realização 

de exames de sangue e que até o momento mais de 1000 pessoas foram contempladas 

nas áreas do Centro, morros e Zona Noroeste. Sr. Jorge ratificou a importância dos 

exames de glicemia e pressão para a saúde da população. Em seguida, informou o 

evento que ocorrerá na Suécia com a participação do prefeito. Logo após, o mesmo 

advertiu da lei do ex-vereador Martinho sobre o exame de próstata e Sr. Ivo corroborou 

a importância do exame de toque e da necessidade de se abolir com o preconceito na 

realização do mesmo. Sr. Martinho solicitou a palavra e discursou sobre a lei que tem 

21 anos, como também do empoderamento da mulher negra em relação ao cabelo e da 

conscientização de todos cuidarem da saúde. 

Sr. Jorge, em seguida, sugeriu a apresentação de professores de dança do frente no 

evento do dia 20/11, solicitação que todos discordaram, pois foi considerado 

inapropriado, pois não é pertinente, mesmo não aprovando, Sr. Jorge acatou a opinião 

da maioria. Dando seguida, o mesmo falou da necessidade de pesquisarmos a existência 

do Parque Temático Esmeraldo Tarquínio e da falta de documentação e que irá solicitar 
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aso órgão competentes informações e dados sobre a participação de Telma de Souza e 

Fausto Filgueira no processo que ocorreu no passado. Sr. Martinho recordou que 

aconteceu evento na Praça Palmares em alusão ao Esmeraldo Tarquínio e tem provas do 

ocorrido e que o filho do ex-prefeito deveria ter visto e resolvido, pois o fato ocorreu. 

Sr. Ivo reviu a pauta e abriu para Luciana Cruz falar dos expositores da Feira do dia 

10/11. 

Em seguida, Sra. Imar apresentou duas senhoras de fazem parte de um grupo de dança 

cigana e que possuem um espetáculo sobre o holocausto cigano e elogiou o trabalho 

realizado. Sra. Miryelen, artesã cigana, divulgou o evento que ocorrerá dia 24/11 na 

quadra da X-9 em prol de uma criança com paralisia cerebral, às 20h. 

Sr. Ivo convidou a todos para a premiação do Troféu Zumbi no dia 22/11, na 

OAB/Santos e solicitou o nome completo de todos os indicados, pois há muitos 

apelidos. Sr. Martinho sugeriu que nos próximos anos, todos que indicarem, tragam um 

mini currículo do homenageado e Sr. Jorge afirmou que deverá vir com foto. Todos 

concordaram. Em seguida, o Sr. Ivo divulgou o pré-lançamento do filme Bohemian 

Rhapsody, sobre Freddie Mercury, que ocorrerá dia 31/10, no Cine Roxy, às 21h e é aberto aos 

interessados do conselho. 

Sra. Dimedi, divulgou o evento sobre Maria dos Remédios, mulher negra e atuante, que 

ocorrerá dia 15/12 no Samaritá, em São Vicente. Sr. Ivo fez um adendo sobre Maria dos 

Remédios e de como sua história de vida é merecedora de homenagens. 

Sra. Letícia, psicóloga, discorreu sobre seus projetos em Cubatão e dos atendimento de crianças 

em Santos e dos problemas que as mesmas encontram decorrente do racismo. A mesma estuda 

a relação entre o racismo institucional e estrutural existente na nossa sociedade e salientou a 

falta de eventos para discutir a temática. A Sra. Adriana Negreiros falou da realização de 

formações para professores da SEDUC/Santos e Sr. Ivo divulgou o Fórum de acompanhamento 

da Lei 11645 como espalho de discussão aberto à todos e das dificuldades encontradas, mas que 

estamos preocupados e atentos ao assunto. Após questionamentos de Sr. Jorge, Sra. Letícia 

discursou sobre racismo institucional baseado nas estruturas de exclusão e da necessidade de 

novas memórias e de exemplos positivos em relação à história do negro. Em seguida, Sr. Ivo 

falou do livro “Gênios da Humanidades” onde constam nomes de inúmeros negros ilustres, 

porém desconhecidos devido à invisibilidade do negro na história nacional e mundial e lembrou 

da importância de Francisco de Montezuma (1794-1870), advogado fundador da OAB, jurista, 

abolicionista, visconde e político brasileiro, ignorado pela história oficial. 

Luciana da Cruz citou a novela da Rede Globo que mencionou a existência de escravas e suas 

joias de crioulo, fato que nunca soube na escola e parabenizou Letícia sobre sua fala e Sr. 

Martinho solicitou colaboração da SEDUC na realização de palestras sobre a temática negra. 

Sr. Vanderlei, estivador divulgou seu projeto “Estivadores do Futuro”, organizado por 

Claudinho Black Cia. 

Em seguida, a reunião deu-se por encerrada. 

 Segue a presente ata, lavrada por mim Adriana Negreiros,  membro do 

Conselho, e assinada pelo Presidente do Conselho de Participação e 
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Desenvolvimento da Comunidade Negra e da Igualdade Racial de Santos - 

Estado de São Paulo___________________________ Dr. Ivo Miguel 

Evangelista Santos.-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 


