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 Aos vinte e um dias do mês fevereiro de dois mil e dezenove, 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 – Informes  

sobre o afro empreendedorismo. ITEM – 03 - Considerações sobre o Fórum da Lei 10 

639/03 pela representante da Secretaria de Educação, ITEM – 04 – Ponderações sobre a 

festa de Iemanjá. ITEM – 05 Informes da Copire (Fala da Secretaria da Finanças sobre a 

criação do Fundo). ITEM 06 – Andamento para entrega do Troféu Dandara. ITEM – 07 

-  Exposiçao por uma palestrante sobre o “Feminícidio” ITEM 08 Assuntos Gerais. 

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, 

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

será feita as emendas e apresentada para leitura e aprovação. ITEM 02 – Sobre ao afro 

empreendedorismo, Ivo colocou que está em conversa com o Ronaldo e que há o 

interesse de se realizar um novo encontro com os empreendedores, igual ao ano 

passado, que por motivos particulares a Luciana da Cruz não este presente, e que 

estuda junto com o Sebrae cursos para os Afro empreendedores. ITEM – 03 - 

Considerações sobre o Fórum da Lei 10 639/03 pela representante da Secretaria de 

Educação, neste momento o Presidente Ivo solicitou a conselheira/ professora Sandra 

Ramos, que fizesse o uso da palavra, disse “ que a implantação  do Fórum da Lei 10 

639/03 já foi publicado no Diário Oficial do Município, que as reuniões estão 

ocorrendo no auditório da Seduc, e que o Fórum já está implementando as 

capacitações nas escolas do Município, atendendo aos itens da 10 639/03, Sandra fez o 

convite para todos os conselheiros participarem das reuniões, e que a última reunião 

não ocorreu, pois o colégio estava fechado, mas entrou em contato com todos para 

avisar que a pessoa que iria abrir por motivos particulares não o fez, em sua fala a 

Professora Sandra, disse “ que agora existe um calendário de atividades para as 

reuniões do Fórum.  Presidente Ivo, pediu se algum conselheiro tinha alguma pergunta 

sobre o tema, como não houve questão se passou para o outro item da pauta. ITEM – 

04 Ponderações sobre a festa de Iemanjá, Presidente chamou Pai Marcelo de 

Logunedé das cadeiras de Matrizes Africanas, que iniciou sua fala dizendo que esta  

festa teve uma estrutura que lhe agradou e que a chuva não impediu o sucesso da 

mesma, enaltecendo a todos que lá estiveram e da importância do se iniciar a festa 

dos vinte anos deste importante evento e que já havia conversado com o Secretário 

Carlos Mota Desenvolvimento Social.  



Pai Marcelo alegou que tudo que aconteceu na festa deste ano, e que Presidente Ivo 

fez sua parte a Conselheira Denise e o Conselheiro Jorge Fernandes, não fez nada, 

Jorge Fernandes, pediu a palavra e disse que tudo que ocorreu aconteceu no 

Departamento através da Copire, e que nestes cinco anos tudo ocorreu de forma clara 

sem faltar o básico para festa e que o Rogério nunca foi lembrado e é o grande 

articulador de tudo, Pai Marcelo diz que muita coisa não ficou clara em relação e 

imagem de Iemanjá, Presidente Ivo solicitou a palavra e disse que está agendando uma 

reunião com o Prefeito para levar as reivindicações da Cadeira de Matrizes Africanas, e 

que solicitou ao Secretário Carlos Mota, esta reunião, neste momento a Conselheira 

Verônica pede a palavra e diz que não é atendida, em suas reivindicações na Copire, e 

que a anos solicita os folder e não recebe para Festa de Santa Sara Kali, o Presidente 

faz a intervenção e solicita ao Conselheiro Jorge Fernandes atender aos Ciganos, Jorge 

responde tudo bem, mas você não havia solicitado para mim, mas amanhã iremos 

fazer o processo, conselheira Imar fica feliz e que irá cobrar que seja feito com a 

máxima urgência. ITEM 05 Informes da Copire.  Presidente Ivo chama a fazer o uso da 

palavra o Coordenador e Conselheiro Jorge Fernandes agradece mais uma vez a 

oportunidade e fala sobre a importância de se criar um Fundo para as ações da 

Coordenadoria e do Conselho e que remarcou com a Secretaria de Finanças uma data 

para esclarecimentos sobre o tema, e que o não comparecimento nesta reunião se 

deve a falta de informações de nossa parte, e que após um breve entendimento possa 

ocorrer esta palestra para os conselheiros, e diz que o Vereador Francisco Nogueira, 

apresentou um Projeto de Lei na Câmara com o mesmo teor e que tanto a Copire e 

Conselho não tinham conhecimento  do mesmo. Jorge Fernandes colocou que a Copire 

sempre está de portas abertas para todos os Conselheiros. ITEM 06 Andamento para 

entrega do Dandara. Presidente Ivo Miguel, agradece a todos pela participação nas 

reuniões que antecedem a homenagem e anuncia que será na Ordem dos Advogados 

do Brasil na Praça José Bonifácio, no Centro, e que as laureadas irão receber seus 

convites para o dia da solene, pergunta se há alguma dúvida, com não, dá 

prosseguimento da pauta. ITEM 07 Exposição por uma palestrante sobre o 

“Feminícidio”. Presidente Ivo convida a palestrante Dra. Tatiana Evangelista, para fazer 

o uso da palavra. Boa noite a todos e todas, é prazer estar aqui onde fui presidente 

deste Conselho e conheço vários membros deste atual mandado.   Fui convidada para 

falar sobre um tema muito atual para brasileiros Feminícidio que é um termo 

empregado para designar o assassinato de uma mulher pelo simples fato de esta ser 

mulher. Dessa forma, é uma violência em razão do gênero. “Ele se expressa como 

afirmação irrestrita de posse, igualando a mulher a um objeto, quando cometido por 

parceiro ou ex-parceiro; como subjugação da intimidade e da sexualidade da mulher, 

por meio da violência sexual associada ao assassinato; como destruição da identidade 

da mulher, pela mutilação ou desfiguração de seu corpo; como aviltamento da 

dignidade da mulher, submetendo-a a tortura ou a tratamento cruel ou degradante. “A 

Lei do Feminicídio, de 2015, transformou esse tipo de homicídio em crime hediondo, 

com pena de 20 a 30 anos. ITEM 08 Assuntos Gerais. Presidente Ivo solicita que algum 

membro use a palavra, o conselheiro Gildo Andrade, diz já conversou com o Jorge 

Fernandes e o Presidente Ivo Miguel sobre a realização do 1º Forum Regional da 

https://jus.com.br/tudo/empregado
https://jus.com.br/tudo/violencia


Cidadania, Cultura e das Tradições Nortista e Nordestina da Baixada Santista em 

outubro em comemoração ao Dia do Nordestino no Estado de São Paulo, e que o 

evento que irá envolver os nove municípios da baixada pela primeira vez. Segundo 

Gildo, a Baixada Santista é um pedaço do Nordeste em São Paulo, e que nesta semana 

vai a Copire para apresentar o Projeto. 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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