
 

 

 

CONSELHO MUNICIPAL DE PARTICIPAÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE NEGRA E DA 

PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL - SANTOS/SP 

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

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 29 DE novembro DE 2.018. 

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

 

Aos vinte e nove dias do mês de novembro 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: - Leitura e aprovação da Ata da reunião anterior 

1º Item da Pauta: Presidente seguindo a pauta colocou em votação a leitura da ata da 

reunião de outubro, sendo aprovada para não ler a mesma. A seguir passou a proposta 

apresentada pelo conselheiro Jorge Fernandes.Sobre a importância da leitura da Ata 

anterior para as pessoas que não estavam presentes, e ponderou que não via como 

necessário a leitura, pois a mesma esta publicada no Portal dos Conselhos, a 

Conselheira Luciana da Cruz fez uma intervenção que poderia ser igual ao Concult, 

onde se envia a ata por email aos Conselheiros presentes na reunião, o Conselheiro 

Gildo, colocou se necessário a leitura e contrário a  postagem da ata, o Conselheiro 

Trajano citou que em outros conselhosa ata e a proposta de pauta são enviadas 

antecipadamente aos conselheiros e concorda que seja enviada por email porque 

faz-se necessária a leitura para ratificar o que  possa estar errado e ser corrigido, 

Conselheira Imar Lopes,  disse que o mais importante é a presença na reunião sendo a 

proposta da Conselheira Luciana  aprovado pela maioria, Presidente Ivo diz que será 

enviada a ata por email aos   Conselheiros presentes na reunião. 

2º Item: Avaliação do mês da Consciência Negra. O presidente Ivo citou o líder da 

cadeira de Matrizes Africanas, que por motivo de saúde não participou da cerimônia 

do plantio do Baobá, que teve frente a Conselheira Yalorixá Deleta, e agradeceu a 

todos pelo sucesso do programa. Conselheira Dinete diz que no seu evento em São 

Vicente terá a presença dos Missionários. 

Com relação ao Turismo Étnico que participei disse Dr. Ivo “todas atividades foram 

satisfatórias. E que o Seminário “II Encontro das escolaspúblicas pelo respeito às 

diferenças” que teve a participação do Promotor Público Dr. Carmelo, Presidente Ivo 



disse que uma aluna colocou nas redes sociais calunia contra a   professora, e a mesma 

registrou queixa na Delegacia e     que o Delegado ainda foi contra ela, passando um 

pito. O Promotor lhe orientou a não desistir do caso. Dr. Carmelo diz que a escola sem 

partido não é correta, segundo Ivo existe um grupo de trabalho sobre a Lei 11 645, elas 

querem a aplicação da Lei. 

Conselheiro Trajano propôs fazer uma moção a Professora, segundo Presidente Ivo a 

Conselheira Sandra irá repassar os dados do ocorrido 

O Conselheiro Gildo, que realizou várias atividades pela cadeira dos Evangélicos: 1º 

Marcha da Consciência Negra Evangélica de Santos- Tema: “Somos Livres! ” 

2º Congresso Pentecostal Juvenil Afro brasileiro 

1º Musica Evangélico “Vozes de Santos, vozes santas” 

Usando a palavra o Conselheiro Gildo diz estar feliz pela primeira participação dos 

evangélicos, que oPreletor ficou feliz com as atividades, e agradeceu ao Dr. Ivo pela 

oportunidade de participar. 

No Dia Nacional da Consciência Negra 

Tributo a Zumbi dos Palmares 

Presidente Ivo colocou que este ano o 20 de novembro foi um dos melhores, 

independente da chuva que caiu no dia, e que o grupo de samba “Entre elas” foi um 

sucesso para comunidade presente, e que as meninas estavam na Padaria se 

aquecendo para o show, se não chove com  certeza teríamos mais pessoas, a 

conselheira Suely, disse que todo ano chove e se poderia cobrir a Praça no próximo 

ano, o conselheiro Jorge Fernandes, disse que a cerimonia poderia ser defronte ao 

busto e a solenidade no outro lado da Praça, o que não foi aceito pelos presentes. 

Presidente Ivo, no uso da palavra disse que no tempo da Prefeita Telma de Souza foi 

colocado o nome de Parque Esmeraldo Tarquínio, mas não tem nenhum registro sobre 

o mesmo, e que no próximo ano iremos utilizar a ponte sobre o canal para os 

expositores, expor seus trabalhos.ConselheiraDeleta disse que este espaço deve ser 

utilizado o ano todo para apresentações culturais, Conselheiro Marcelo colocou que 

toda a Praça Palmares deve ser utilizada inclusive o outro lado para apresentações 

culturais, junto aos sketistas, Dina colocou que a Praça tem outro nome  

Rogerio das Matrizes Africanas se diz satisfeito com as vendas dos Acarajés  

Ainda dentro da avaliação do mês da Consciência Negra, Presidente Ivo disse “que a 

Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), estava lotado com os convidados dos 

laureados. ” 

O Conselheiro Trajano, “agradeceu a indicação de seu nome e o incentivo e o carinho 

dos conselheiros para receber esta honraria”, no que foi aplaudido por todos. O 

evento alusivo à Saúde da População Negra, novembro Azul, não se realizou segundo o 



Conselheiro Jorge Fernandes, pois a Secretaria de Cultura não cedeu a Tenda, 

alegando que não tinha pessoal para o transporte, e que será realizado em nova data. 

3º Item: Andamento da Palestra dos Afro empreendedores com o Sebrae. 

Iniciando este item o Presidente Ivo, comunicou que deverá ocorrer uma reunião de 

avaliação da Feira, com os participantes. Com a palavra a Conselheira Luciana, 

agradeceu a homenagem, pediu desculpas por ter solicitado a leitura de dois 

currículos, e que todos os expositores ficaram felizes com a feira e já pediram para 

repetir no próximo ano. Sobre a mudança da data o Maracatu como o Makulele não 

puderam participar, pois, não tinham agenda para este dia, e que teve muita 

repercussão e se possível realizar a cada dois meses na Zona Noroeste, sendo que a 

intenção é realizar em toda cidade, Presidente Ivodisse“ Vamos propor na terça feira 

na reunião, e continuou “a CET não fez a lição de casa, reservando o local do banheiro 

químico com antecedência, não gostei da justificativa por parte deles.Conselheiro 

Trajano falou “ que poderia seu utilizado a quadra da Escola de Sama da Zona 

Noroeste,Conselheira Denise “pediu a participação dos Hotéis nas festividades”, a 

Conselheira Simone alegou que tem conhecimento e que poderá fazer o contato com 

sua diretoria. 

Item 4º: Informes da Copire: O coordenador Jorge Fernandes, agradeceu a todas as 

secretarias que participaram do evento através da infraestrutura necessária e suporte 

à altura ao Afro empreendedor, realizado no dia 17 de novembro. Discorreu sobre o 

Sinapir e o Curso dos Direitos Humanos a se realizar nos dias 17/18 e 19 de dezembro 

nas dependências da Câmara Municipal de Santos, a Conselheira Denise Palhares, 

solicitou que seja dada prioridade aos membros do Conselho. Jorge Fernandes, falou a 

respeito da Festa de Iemanjá e que o Processo dos folder e cartazes já foram 

empenhados, e que arte foi encaminhada para o Rogério por duas vezes, para 

alterações, Conselheira Luciana solicitou a palavra e disse que  não poderia usar o logo 

da Prefeitura, no foi respondido que somente o Marketing da Prefeitura pode usar, 

Gildo ponderou sobre a falta de Tendas no  eventos da ZN, Jorge Fernandes respondeu  

que se torna impossível para a Coordenadoria realizar dois eventos no mesmo dia, por 

isto não foi encaminhado para o Sambódromo as Tendas, neste momento o 

Conselheiro Martinho Leonardo solicitou a palavra e disse “não tem orçamento, e que 

iria falar com o  Secretário Flávio Jordão e que o Secretário Nacional veio a Santos e foi  

feita uma festa, “ O Conselho é a sociedade civil e não tem dinheiro e transporte e que 

devemos nos juntar que e melhor para o Conselho e que não nascemos para sofrer, 

devemos ter ideologia, neste momento eu exijo isso e como tem no orçamento verba 

para a Copire e o  Conselho são os que mais aparecem em todos os movimentos. 

Martinho Leonardo, diz que o troféu foi bem representado com representante do 

Jornal Tribuna Arminda que ficou até o final do evento, e que a história de Mestre 

Galdino sensibilizou a todos. 

Conselheira Dina Evangelista, que a dotação orçamentaria é pública e que deve 

participar de todos os projetos para obter dotação orçamentária, não podemos perder 

esta data na Câmara para 2018/2019, conversar com o chefe de Departamento para 



não apresentar por afogadilho,  Conselheiro Martinho, diz que não sabia que tem  

dotação orçamentaria,  isto é subordinação desrespeitosa, o Prefeito  sabe do 

sacrifício, estou exercendo  meu papel para isso  acontecer, mostrou o cartão  de 

assessor da Prefeitura  como o mais antigo na pasta, e que o Prefeito todos os 

Conselheiros e que o Conselho de Igualdade Racial foi despejado, temos que tomar 

uma  decisão, ocorreu um situação e que quando chegou ao Gabinete e quem 

desembolsou o dinheiro para comprar os Troféus foi o Vereador Fausto Figueira, 

Martinho disse tenho mais atitude que você, que não  devo nada para essa Política, 

temos que implementar as Políticas Públicas, os Secretários não estão fazendo nada, 

Iemanjá são duas secretarias não era para ser assim, quando eu partir quem irá ficar 

no meu lugar? 

Nós nascemos sem os Grilões e para assumir e não fugir, fizemos um trabalho com o 

povo. Conselheiro Trajano disse que temos apenasuma única dotação 

dedesapropriação que atende todas as necessidades da Prefeitura e que podemos 

fazer isso para os recursos destinados a COPIRE. São 2 momentos. Criar adotação 

dentro da secretariaé fácil com valor simbólico e depois teremos que obter os 

recursos, Dina, alega que é custeio, e que pode colocar dentro do orçamento a 

dotação. Pastor Gildo alega que gastou R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), e que 

o Jorge Fernandes, me deixou a desejar, e que o Conselho resolve tudo, Jorge 

Fernandes respondeu aqui tudo é feito em cima da hora, e que tem regras para 

realização das atividades com 45 dias de antecedência o que não ocorre. Conselheiro 

Marcelo, “depender menos do Governo e apresentar propostas, se unir, existem 

dificuldades para todos, falta subsídios para as emendas, não consta como ataque ao 

Governo e secretários eles estão fazendo seu papel, “não dinheiro para fazer faço com 

meu dinheiro. Simone diz para se criar uma comissão para solicitar emendas para 

Cultura de nossa cidade que esta desmotivada, temos que resistir, Presidente Ivo 

“tudo que foi falado é pertinente e que precisamos de subsídios para acontecer. 

Conselheira Imar Lopes, alaga que tem muitas para realizar a Festa Cigana, pois no dia 

da Festa ocorreria um Baile Funk na quadra, “tive um desanimo, temos que correr para 

entregar nossos panfletos e que o evento não é pago não recebo nada, que como 

representante de nossa cidade na Conferencia tive que sair de casa ás 5 h da manhã 

com apoio do Coordenador Jorge Fernandes. O Conselheiro Giba diz que realiza tudo 

sozinho sem ter uma remuneração para fazer os eventos.  

5º Item: Ivo diz que todos falam sobre suas tramas e que as reivindicações e pede para 

todos apresentarem projetos em 2019. Conselheiro Martinho que devemos tirar a 

auto critica positiva, tenho falado com o secretário Flávio Jordão e com o Tiago Leal 

para atender nossas reivindicações. 

Conselheiro Rogério alega que está com toda documentação em dia sobre a Festa de 

Iemanjá em 2019, parceiros a gente consegue, mas é tudo mais caros, com relação 

parte dos empreendedores na Festa de Iemanjá a Secretaria nos um limite de 

expositores senão vira uma feira, e que tudo depende da Secretaria de Cultura. 



6º item: Assuntos Gerais, Conselheiro Giba comunica que no dia 02 de dezembro é o 

dia do Samba no Quilombo da Pai Felipe e que irá se apresentar com os bambas. 

Conselheira Luciana, ponderou que na quadra da X9 irá ocorrer uma palestra com 

Mestre Sala Manoel do Rio de Janeiro. 

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 Conselheiro: Jorge 

Fernandes______________________________________________e assinada pelo Presidente 

Ivo Miguel Evangelista Santos________________________________. 
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