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 Aos vinte do mês de dezembro 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 Pauta de 

Reinvindicações para o afro-empreendedorismo no próximo ano de 2019. ITEM 03 - Informes 

da COPIRE. ITEM 04 - Calendário de reunião para 2019. ITEM 05 – Assuntos gerais.  O 

Presidente deste Conselho, Sr. Ivo Miguel Evangelista Santos saudou os presentes e de uso das 

palavras, deu as boas vindas a Sra. Clarice Carmo, Presidente do Conselho Municipal de 

Promoção da Igualdade Racial de São Vicente, e a convidou para compor a mesa. O Presidente, 

Sr. Ivo Miguel justificou a ausência do Sr. Badeh por motivo de doença.  ITEM 01 - O 

Presidente, Sr. Ivo Miguel fez a leitura da Ata da Reunião anterior, diante da solicitação de 

alguns conselheiros e a colocou em votação, que resultou aprovada. ITEM 02 - O Presidente 

Ivo Miguel, relatou a reunião realizada com a comissão do afro-empreendedorismo, composto 

por conselheiros, com o Sr. Ronaldo da Secretaria Municipal Assuntos Portuários, Indústria e 

Comércio. Na pauta traçaram estratégias para 2019, a SAPIC intermediou junto a SEBRAE a 

realização de um curso de capacitação com vinte vagas a ser apresentada posteriormente ao 

pleno. A conselheira Alessandra Franco parabenizou a iniciativa, também ressaltada pelo 

conselheiro Jorge Fernandes.  O conselheiro estadual Renato Azevedo parabeniza a iniciativa e 

diz estar contemplado, pontua os trabalhos promovidos pelos SEBRAE Paraná, Nacional e 

Bahia com o destaque ao afro-empreendedorismo. O Conselheiro Melo, cita a necessidade de 

criação de núcleos de capacitação para a geração de renda, nos conjuntos habitacionais, 

segmentos, comunidade.   O Conselheiro Gervak apresenta dúvidas sobre as informações sobe 

o curso, que são prontamente esclarecidas pelo Presidente Ivo. O Conselheiro Marcelo relata a 

criação do projeto Brasil Afro-empreendedor promovido pelo SEBRAE Nacional, estudos 

apontaram que 49% dos micro e pequenos empreendedores no Brasil são negros.  O 

Presidente Ivo, saúda as presenças do Pai Ailton, e a comissão presente com o Pai Agnaldo de 

Almeida, Stefany Mello, Kayan Silvares, Claudia Silva que promoveram a procissão do Zé 

Pelintra. ITEM 03 - O Coordenador Jorge Fernandes, relata a realização do curso promovido 

pelo Ministério de Direitos Humanos, para capacitação do SINAPIR realizado em 

dezembro/2018. Relata a história de uma jovem refugiada, deficiente que passou em primeiro 

lugar no curso de Direito. Ressalta a importância da Educação para população. Apresentou ao 

pleno a proposta da criação do Fundo do Conselho, que já está com tratativas com o Sr. 

Rogério Secretário Adjunto de Governo, junto com o Presidente Ivo.  Requisitou a Secretaria 

Municipal de Saúde a realização do teste da doença de Anemia Falciforme nas unidades de 



saúde. Informou ainda, que aconteceria na nesta semana a assinatura da Lei nº 2112/18 de 

Cotas no serviço público do Estado de São Paulo. Presidente Ivo, disse estar em dialogo com o 

Prefeito, sobre o projeto de lei de cotas de Santos.  O Renato Azevedo, diz da importância na 

divulgação dos concursos de recursos para projetos serem noticiados pela SEPPIR.  O 

Conselheiro Martinho Leonardo colabora com a fala do Jorge Fernandes da importância do 

Fundo com o recorte as comunidades participantes desse Conselho, com a devida atenção 

para não restringir apenas para a comunidade negra e sim todas as demais em condições de 

vulnerabilidade.  A conselheira Sandra Pereira relata a atuação da SEDUC no mês de 

novembro, com um balanço positivo das ações, discorre sobre a II Semana das Escolas Públicas 

com respeito às diferenças. Os professores apresentaram os trabalhos realizados 

sensibilizando e motivando a rede.  Diz ainda, a dificuldade de adesão da rede ao Fórum, da 

necessidade da mobilização, agradeceu o apoio da COPIRE e do Conselho.  E por último a 

realização do roteiro étnico-racial para o fomento de conhecimento de nossa história. 

Cumprimentou o pleno desejando um ano próspero.   A Conselheira Mãe Denise apresentou o 

material gráfico (folder, pôster) referente à Procissão de Iemanjá para distribuição.  O 

Presidente Ivo informou que está em dialogo com Secretário da SEDS para esclarecimentos 

quanto à instalação da estátua de Iemanjá. O participante Pai Agnaldo pediu a palavra e disse 

da importância da união dos irmãos das religiões de matriz africana para a realização da 

procissão de Iemanjá. Disse ainda com foi a construção da procissão de Zé Pelintra realizada já 

há três anos, e fez o convite a todos a participarem, e se poderia ser inserido no calendário do 

Conselho. O Conselheiro Pai Ailton se lembra da dificuldade da união das religiões de matriz 

africana, mas que tem de ser feita a caminhada de visitação nos terreiros. Sugeriu ainda, a 

criação de entrega de certificados por honra ao mérito, destacou a perda do feriado da 

consciência negra na cidade de Uberlândia, a luta é árdua e que possamos avançar no próximo 

governo.   Foi dada a palavra a Presidente do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade 

Racial de São Vicente, Sra. Clarice Carmo, fez sua apresentação justificou sua ausência diante 

ter retornado aos estudos.  Convidou a todos a participarem da reunião do COMPIR/SV.  Diz 

que recentemente foi aprovado o regimento interno, por ser Professora que deixar um legado 

na Educação. Anunciou que a procissão de Iemanjá de São Vicente acontecerá dia 10.02.19 

convidando a participarem. Relatou que no novembro negro, realizaram o Concurso Miss 

Beleza Negra Caiçara, e apresentou a eleita Daisa, presente no pleno veio a frente.  Daísa 

agradece a todos.  Finaliza informando da placa de identificação de Zumbi dos Palmares. A 

conselheira Simone parabeniza a Presidente pelo feito.  O Conselheiro estadual Renato 

Azevedo usa a palavra informando sobre o FOMPIR, iniciativa criada em 2014 para a 

metropolização das politicas públicas, com setenta e nove participantes dos oito municípios, 

não contado com a participação de Bertioga. As discussões ocorrem nos espaços de redes 

sociais.  Sugere ao CMPDCNPIR encaminhe uma proposta da baixada santista para o Conselho 

Estadual. A conselheira Aurélia usa a palavra, justifica sua ausência por estar fazendo 

doutorado. Informou que perdeu a emendas para o projeto a “Cor da loucura”.  Informa que 

nove de dez usuários da saúde mental são negros. Solicita o levantamento do racismo 

institucional sofrido. O Presidente Ivo diz da realização do Governo no desenvolvimento das 

politicas publicas e o apoio desse CMPDCNPIR ao projeto “Da corda loucura”. O conselheiro 

Pastor Gildo usa a palavra para agradecimento dos dois anos de participação, diz das 

atividades realizadas no mês de novembro pela comunidade evangélica “Jesus 10% Afro”. O 

Presidente Ivo da apresentação da Tienda Kumpania Romai. A conselheira Imar usa a palavra 



agradece a cadeira cigana no Conselho, referencia a Dra. Tatiana Evangelista e o Presidente Ivo 

pelos feitos.  Diz das dificuldades para a realização da Festa de Santa Sara, e da luta para 

aprovação do Estatuto dos Ciganos. Referencia o modelo de atendimento á saúde promovido 

pelo município de Guarulhos à comunidade cigana. Fala da experiência do curso SINAPIR 

promovido pelo MDH/COPIRE. Presidente Ivo diz fará tratativas com o Secretário de saúde 

para o atendimento com as especificidades da comunidade cigana na rede. O Conselheiro 

Martinho Leonardo usa a palavra diz da necessidade da união da comunidade negra para os 

avanços, lembra que recebe a homenagem desse Conselho há catorze anos e apresenta a 

placa de homenagem. Cita tristeza pela cobrança apresentada no tocante ao Poder Legislativo. 

Diz da honra em ser o terceiro Vereador negro de Santos. Diz que a falta de aprovação de 

emenda e a falta de representatividade no legislativo, a culpa é a omissão das entidades, que 

no seu mandado o Conselho foi reativado. Apresenta a proposta de título de Presidente 

Emérito, homenagem a ser realizada no mês de maio e dos Conselheiros Eméritos. Cita a 

conselheira Diná com referência entrega uma lembrança e enaltece sua participação e atuação 

no Conselho.  A Conselheira Mãe Denise informa que foi criado no Distrito Federal a Lei do 

Sacerdote e da Sacerdotisa. O convidado Presidente a Agremiação Escola de Samba Unidos da 

Zona Noroeste, João Marcos corrobora com as palavras do conselheiro Martinho Leonardo da 

falta de representatividade na Câmara Municipal e convida a todos a participarem dos ensaios 

da agremiação e anunciou que a comissão de frente será composta pelo Balé Afro de Santos. 

Item 04 – O Presidente Ivo informa o calendário de reuniões do ano de 2019: 

Fevereiro dia 21; 

Março dia 21; 

Abril dia 25; 

Maio dia 23; 

Junho dia 27; 

Julho dia 25; 

Agosto dia 22; 

Setembro dia 26; 

Outubro dia 24; 

Novembro dia 28; 

Dezembro dia 19. 

Item 05 - O Presidente Ivo apresentou os demais informes.  

  Como mais ninguém quisesse fazer uso da palavra, o Presidente Ivo 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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