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CONSELHO MUNICIPAL DE PARTICIPAÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE NEGRA E DA 

PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL - SANTOS/SP 

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

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 21 DE março DE 2.019. 

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

 Aos vinte e um do mês de março 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 Troféu Dandara, pelo Sr. Presidente homenagem corado com êxito, por 

tudo que foi às homenageadas, mencionou a manifestação política promovida por um grupo 

“LULA LIVRE”, gerou mal estar, agradeceu aos apoiadores. A conselheira Dina solicita aos 

conselheiros que respeitem o prazo de entrega dos currículos, bem como, que seja um resumo 

apenas, para não tornar a cerimônia morosa. Concordo com a solicitação os conselheiros 

Martinho Leonardo e a Mãe Denise.  Conselheiro e Coordenador Jorge Fernandes ponderou 

quanto ter um regramento para a quantidade de troféus a serem oferecidos.  ITEM 03 – 

Informes a respeito do Afro empreendedorismo, iniciativa de suma importância, pré-

agendamento da Feira Afro para o dia 18/05 das 12h às 19h na Praça do SESC. Quanto ao curso 

do SEBRAE o Presidente diz necessário dispor de tempo mínimo, para a devolutiva do governo. 

A Conselheira Alessandra informa do curso promovido pela EMAPS em parceria com o SEBRAE 

“LicitaSantos”, convidando ao plenário quem tiver interesse em participar. ITEM 04 – Informe 

sobre COPIRE – Coordenador Jorge Fernandes, informa calendário de reunião que ocorrerão, 

25/03 – Secretaria de Educação; 02/04 Secretaria de Gestão, diz sobre o Dia “Esmeraldo 

Tarquínio”, informando que o filho do de cujus pediu que fosse alterado o local do evento para 

a Praça Palmares, diante a praça ter uma placa do nome do parque de “Esmeraldo Tarquínio”. 

Conselheiro Martinho Leonardo explica quanto à ocorrência da não localização da Lei de 

nomeação do parque de autoria da então vereadora Telma de Souza.  Em 1990 houve 

requerimento pelo então Vereador Martinho Leonardo. Conselheiro e. ITEM 05 – Avaliação da 

Visita da Rainha do Congo Diambi Kabatusuila, da etnia bantu Bena Tshiyamba, de Bakwa Indu, 

esteve em Santos nesta quinta-feira (14) apresentando a soberania das palavras em seu 

discurso humanitário, de paz e união. Sentiu pela ausência de uma maior representatividade 

da comunidade negra. Diz que as tratativas foram feitas da vinda da Rainha foram feitas pela 

COPIRE. Conselheira Mãe Denise, fala da emoção parabeniza o Conselheiro Jorge Fernandes, e 

o questiona pela não presença dos outros municípios e de outras lideranças da comunidade 

negra. Conselheiro Martinho Leonardo parabeniza o Jorge, porém também manifesta a 

presença reduzida da comunidade negra ao evento e deveria ter sido criado uma comissão 

para a organização da visita da Rainha. Pai Marcelo comprimento o Jorge pela ação, e tece a 

necessidade de ações como essa serem revistas, diante não presença da comunidade negra. 

Coordenador Jorge faz suas ponderações, argumenta a ausência das lideranças no conselho. 
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ITEM 06 - Criação do grupo feminino (Diná, Miriam, Dinete), com o objetivo de realização de 

projetos a serem apresentados a o pleno do Conselho. Conselheiro Estadual Renato Azevedo, 

parabeniza o Conselho e a força das mulheres negras.  Diz quanto a as entidades privadas de 

ensino quanto à aplicabilidade da Lei nº 11.645. Informa ainda do novo cargo assumido de 

Presidente da Comissão de Liberdade Religiosa da OAB subseção Santos. ITEM 07 – 

Conselheira Imar Lopes diz da Festa de Santa Sara acontecerá dia 25/05 no morro da nova 

cintra,  que no dia 07/04 em alusão ao Dia Internacional do Cigano, acontecerá atividade na 

praça Guadalajara  das 13h às 18h. ITEM 08 - Informe das religiões de matriz africana, Mãe 

Denise diz do vídeo da Igreja Universal ser prejudicial às religiões de matriz africana. Informa 

que o INTECAB SP ganhou ação com direto de reposta em face da RECORD TV. Diz que se faz 

necessário o nome de um representante da matriz africana para o pleito de 2020.  Informa que 

irá se desligar do INTECAB e dedicar-se apenas ao Conselho.  A conselheira Delleda sugeriu um 

ato em parceria com o Inter-religioso. ITEM 09 – O Presidente informa do projeto de lei do 

fundo de promoção da igualdade racial, proposto ao legislativo, voltando para correção, 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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