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 Aos vinte e quatro do mês de janeiro de 2.019, 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 Considerações sobre o curso do SEBRAE para os afro-empreendedores. ITEM 03 – 

Indicações das homenageadas ao troféu. ITEM 04 – Informe sobre a procissão de Iemanjá. 

ITEM 05 – Assuntos gerais.  O Presidente deste Conselho, Sr. Ivo Miguel Evangelista Santos 

saudou os presentes e de uso da palavra, informou que a ata do mês de novembro ainda será 

feita as emendas e apresentada para leitura e aprovação no pleno.  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 02 - O Presidente Ivo Miguel, relatou a 

reunião realizada com a comissão do afro-empreendedorismo, composto por conselheiros, na 

sede do SEBRAE-SP. Na pauta os conselheiros apresentaram algumas demandas de cursos, 

promovidos pelo SEBRAE-SP, porém, são cursos pagos. O Presidente informa que ocorrerá 

nova reunião no próximo dia 25.01.19 as 10h na Sala do Empreendedor, para articulação de 

acesso á esses cursos voltados os afro-empreendedores. No uso da palavra o conselheiro 

Marcelo destaca que 50% dos afro-empreendedores tem em média faturamento de R$ 

1.086,00 fonte IBGE, ressalta a importância para a gratuidade dos cursos. A participante 

Miriam apresenta dúvida como será feita a divulgação do conteúdo programático. O 

Presidente informa que os cursos atenderão a demanda determinada da comissão de afro-

empreendedores desse Conselho. Presidente saúda e agradece a presença do Presidente do 

Conselho do Samba. Beto Magistral. No uso da palavra o Coordenador Jorge Fernandes 

informa da mudança do Secretário da SEDS, divulga o evento do dia 21/01 pedindo a 

participação de todos nos eventos promovidos pelo Conselho. Informa ainda, da parceria da 

COPIRE com o Fundo Social para promoção do curso de Modelos da Melhor Idade e curso de 

corte e costura africano. No uso da palavra a conselheira Alessandra pede a divulgação dos 

cursos e eventos com antecedência. No uso da palavra a participante Maria do Carmo do 

DEART, informa que os documentos do Conselho estão pendentes para o preenchimento das 

vagas remanescentes O Presidente informa que será necessário a realização de uma audiência 

pública para o preenchimento das vagas e o encaminhamento dos demais documentos. Item 

03 – O Presidente faz indicação de Miriam Justino, bailarina, coreografa da X-9 Paulistana, 

Mancha Verde e diversas agremiações da baixada santista. Miriam no uso da palavra destaca 

que as agremiações sempre têm no comando pessoas não negras, diz ainda das notas máximas 

recebidas ao longo da sua carreira de grande destaque, como coreografa nas agremiações.  



Submetido a apreciação do pleno, aprovado. Miriam faz os agradecimentos. Conselheira 

Alessandra indica a Sra. Nadir Alves, dirigente no Centro Ismênia de Jesus, pelos relevantes 

trabalhos sociais prestados a sociedade, aprovada. Conselheiro Jorge Fernandes indica a Sra. 

Maria Augusta (Nena), diretora do Conselho do Samba, com uma longa trajetória no segmento 

do Samba, aprovada. Apresenta ainda, a Sra. Dinete Venâncio, líder comunitária da Zona 

Noroeste, aprovada.  O Presidente, informa que a conselheira Imar Lopes não pode estar 

presente, no entanto indica a Sra. Mary Dandara, bailarina no segmento da cultura cigana, 

aprovada. Conselheira Mariana, indica a Sra. Alessandra Franco, pelos relevantes trabalhos e 

participação, essa conselheira agradece a indicação, aprovada. Conselheira Aurélia indica a Sra. 

Luciléia Siqueira, líder comunitária na Zona Noroeste, aprovada. Conselheiro Trajano, indica a 

Sra. Silvia Pompeu, pela trajetória no segmento do Samba, aprovada. Conselheira Egle indica 

as mulheres da Velha Guarda da X-9 pela representatividade e trabalho desenvolvido, 

aprovadas. Conselheiro Ziza, indica a Sra. Maria Aparecida (Cida) Porta Bandeira, neta do Cabo 

Roque pela trajetória no segmento do Samba. Item 04 – A conselheira Mãe Denise diz da 

organização e apoio do governo para realização de mais uma procissão de Iemanjá, diz como 

será a procissão marítima. Informa ainda, a participação da equipe de canoagem. A 

Conselheira Aurélia, sugere a confecção de uma faixa do Conselho na procissão. Item 05 – 

Conselheira Sandra faz convite para participação do roteiro étnico que acontecerá no dia 

25.01.19 as 9h/14h ponto de encontro Outeiro de Santa Catarina com os professores da rede. 

Conselheira Aurélia informa de reunião ocorrida em 17.01.19, grupo de mulheres de santos 

voltada ao trafico de mulheres e meninas pede apoio do Conselho, com o parceiro local no 

apoio do material do projeto, aprovado.  Conselheiro Pai Ailton, sugere criarmos 

aniversariantes do mês, diz ainda do “esquecimento” do Conselho nos eventos do segmento 

do Samba, ressalta o Busto de Draúsio da Cruz e ausência do espaço na passarela do Samba 

para o Conselho. A participante Beto Magistral diz da necessidade do reconhecimento pelos 

espaços de poderes para o respeito ao Samba. Diz ainda, que o Conselho do Samba está 

organizando a documentação do registro dos patenteados. A conselheira Egle diz da 

dificuldade nas parcerias, pede desculpa pela ausência e diz que em 2019 está presente. 

Conselheiro Jorge Fernandes, ressalta a presença do Sr. Sérgio Conceição um dos fundadores 

do Conselho.   Como mais ninguém quisesse fazer uso da palavra, a Vice  Presidente Mãe 

Denise 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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