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 Aos vinte e cinco de abril de dois mil e dezenove, 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 de 

Promoção da Igualdade Racial de Santos/SP, com as presenças dos Conselheiros e Munícipes, 

que subscreveram a respectiva Lista de Presenças, Presidente Ivo Evangelista, Boa noite a 

todos e todas! Temos a presença do presidente do Conselho de Cultura Jr Brassoloti, em algo 

que aconteceu e tem nossa aquiescência e irei passar para todos os membros e depois vou ler 

e deliberar para uma nota de repudio,” grande parte sabe que sou maçom e vou levar as 

coligações de todas lojas Maçônicas do Brasil e no dia quinze de maio ao Grande Mestre, 

proposta para expulsão da Ordem, que tomara ciência e deverá ser expulso, estou 

encabeçando este movimento de nossa cidade. Um ponto importante não colocar no Watts 

Zap, pois alguém tripudiou na fala da cigana Verônica. Além do processo criminal ele 

(Durante), deve sair da Ordem dos Maçons, a precursora na libertação dos escravos no Brasil, 

participaram da libertação dos escravos, homens de bem que engrandeceram este País. A 

Conselheira Mariana Moreira, diz “na secretaria de Cultura fiquei muito triste, venho em nome 

dos funcionários, foi um alivio saber que ele (Durante), foi exonerado do cargo, alguns queriam 

sair da Secretaria, uns queriam elaborar um boletim de ocorrência”. O Conselheiro Martinho 

Leonardo, diz já conversei com o Ivo que é o Presidente do Conselho e membro do Governo e 

o Sr. Adilson Durante é membro concursado e o Prefeito  que é afrodescendente, e tomou a 

decisão de exonerar, não estou aqui para colocar fogo, e jogar para galera, temos 

conhecimento, ele já foi penalizado, em jornais argentinos, não podemos frear algo 

amortizando e não fazer nada, pois faço parte do Conselho, a questão é a Procuradoria está 

tomando uma posição? , vejo com respeito aos funcionários , e parabenizo aos servidores da 

Cultura pelo exemplo , em nível nacional somos a maioria na terra de Quintino de Lacerda, faz 

cinquenta anos, temos que dar o exemplo. : ITEM 01 - Leitura e aprovação da Ata da reunião 

anterior. Presidente Ivo coloca para plenária a aprovação da ata do mês anterior, conselheiros 

que concordam com a não leitura da ata permaneçam como estão, aprovado. Presidente Ivo, 

dá a palavra a Conselheira Sandra Pereira. Item 02 – Informes pela Seduc do Fórum da Lei 

10.639/03 A conselheira Sandra Pereira, este Fórum é para todos e todas e o Presidente do 

Conselho de Cultura está   convidado a participar, o acompanhamento do Fórum deste mês a 

questão é indígena é nossa responsabilidade, fiquei de conseguir a vinda de um indígena, por 

motivos particular ele não pode participar, ele irá vir na reunião do dia sete de maio, temos a 

semana Quintino de Lacerda, acredito que venha o convite foi feito. “É um espanto o que 

aconteceu, essa mentalidade retrógada tratar com o Ministério Público a questão da Educação 



e da escola particular, o mesmo é aberto para essas pessoas para que estejam no Fórum, 

tivemos a última reunião com grande comparecimento no auditório da Secretaria de educação 

ao lado da Rodoviária. Temos a capacitação dos professores da Escola Portuguesa, o Decreto já 

assinado pelo Prefeito”. Conselheira Aurélia Rios, conseguimos está representação, este 

processo é fundamental, a Comissão de saúde faz parte do Projeto, “Trafego de Mulheres” isto 

envolve a todos nós. Poderíamos citar tudo, o que me surpreende é desconsiderar o Jorge que 

é o Coordenador e o Ivo, nós ficamos nos agredindo não está certo, está é minha contribuição. 

Sandra, falou que quando tomou ciência dos atos para não transformar as pessoas e envolver 

as escolas na lei 10 639/03.  Temos formas jurídicas para mudar essa mentalidade que é 

perpetuada, fiquei triste, pois lutamos por um mundo melhor no Brasil que tem racismo, aqui 

tem racismo não é alguém de setenta anos que ira mudar isto, é um jovem e sabe disto, então 

a educação infantil para transformar essa realidade, com quem ele estava falando é agravante.  

Conselheira Luciana da Cruz, ele fala de um jogador de futebol negro. O Presidente do 

Conselho de Cultura, diz é uma honra estar neste tão importante Conselho de Igualdade  

Racial, no Conselho de Cultura já nos posicionamos, vai no Portal a nossa Nota de repúdio, e 

concordo com a Sandra, o que  se faz  com isso?, e continua, estive com a Secretária Cristina 

Barletta, no que está sendo feito para que se tenham  um trabalho lúdico e como se está 

aplicando , existe a necessidade de se fazer ações na cidade, de se assumir  a questão  da 

Diversidade como se educa esse cidadão esse censo comum, como fazer uma campanha  neste 

sentido é a terra da caridade e liberdade, campanha publicitária para atingir todos. Isto não 

pode ser aceito, a falha do ser humano, campanha positiva para transformar o ônus em bônus, 

ou isto irá ocorrer de novo. Sandra Pereira, o tamanho do cérebro no Inicio do século vinte era 

um, mudou no momento atual adquirimos uma sabedoria para interpretar melhor as coisas. A 

Conselheira Dina Evangelista fala que dentro do serviço público deve ter treinamento no 

atendimento Público, como temos a maior porcentagem, estou a um tempo na Prefeitura não 

tem como propagar e que chegou a público, falou que todos pensem e que não é normal esta 

atitude, temos provas debaixo do pano, tenho cinquenta e dois anos de servidora, já vi muitas 

coisas, como os meus também tem como se defender na justiça. Não se pode brincar, vocês se 

utilizam dos negros mil vezes por dia, e continua “não podemos jogar para baixo do tapete, é 

uma forma velada, se tiver uma para traumatizar, e pensam que estão acima da lei.   

Conselheira Luciana da Cruz, a reunião extraordinária do Concult irá fazer um curso para que 

quem está no Poder, poderíamos fazer um conjunto, porque podemos compartilhar, e Santos 

é tão famosa por ter a maior favela do mundo.  Conselheira Dina, existe a necessidade do 

Fórum que tenham uma nova visão. Luciana da Cruz “o carnaval vai acabar o que vejo são os 

que querem deixar a cidade, os aposentados que vem a nossa cidade não querem o carnaval. 

Pois isto já vem de pai para filho. ITEM 03 -  Deliberações em relação ao Decreto Federal nº 97 

59 de 11 de Abril de 2019 Presidente diz que o governo Federal editou este Decreto que em 

seu Art. 1 Este Decreto extingue e estabelece diretrizes, regras e limitações para colegiados da 

administração pública federal direta, autárquica e fundacional, e que o Conselhos que não 

foram aprovados por Lei podem ter problemas e que o Conselho de Igualdade de Santos está 

nas formas da Lei e portanto não irá sofrer com o Decreto. ITEM 04 – Informes da Copire  

Presidente Ivo, passa a palavra ao Coordenador da Copire Jorge Fernandes, que  fala da 

importância do Fundo e que juntamente com Dr. Ivo, está em contato com a Secretário de 

Finanças para criação do Fundo, e que o caminho seria a Dotação orçamentária, cita as 

reuniões com a Comunidade Cigana para realização da Festa Cigana e faz um check list, 



Conselheira Marcelo Oliveira, apresenta proposta para que seja criada a Dotação 

Orçamentária e que seja colocado em ata, Conselheira Dina Evangelista, diz que a dotação 

orçamentária vem do Prefeito. Conselheira Deleta “As redes sociais no grupo, como 

conselheira temos que debater, se estamos num propósito, é o respeitar um ao outro, e ser 

mais unidos. Deleta posso discordar mais estou aqui e a pessoa que me atacou no watts zap 

não veio eu não gostei. Conselheira Denise Palhares, não podemos falar por vocês, concordo 

com você! Deleta não fui na Praça por que não quis! Antônio Carlos Gallotti, já participei de 

várias reuniões e as atitudes na verdade são as mesmas, eles querem o massacre Público do 

Jorge, Ivo e da Denise, procuram a pessoa que tem uma posição no Governo, o Júlio disse 

“Vamos sair todos armados nas ruas do País. Conselheira Cigana Verônica, ele Júlio levou para 

o lado pessoal, tem que ter racionalidade, fico perplexa se cada um for fazer justiça, como fica 

a sociedade sobre o racismo, que este processo não caia esquecimento, para que isso não 

acabe, a sociedade tem que evoluir, os meninos negros não se reconhecem, para se sentirem 

livres.  ITEM 6 - Cigana Imar, disse “se não fosse o Conselho os lugares, estão aqui nos 

acolheram”. Conselheiro Martinho Leonardo disse” estou contente por motivos particulares, 

minha opinião! já conheço a muito tempo querem fazer justiça com as próprias mãos, 

deveríamos abrir um processo e ser enérgico, ele é empregado do Prefeito Paulo Alexandre, já 

passou dos limites eu posso entrar com uma ação, o caso de uma dessas pessoas, que falou 

mal de vocês, passou em várias emissoras de TVs essa é minha opinião. Presidente Ivo já 

entramos na justiça estou com os ofícios do Conselho Estadual e tomamos uma atitude, nós só 

temos a agradecer ao Conselho Estadual.  Presidente Ivo diz “Queria na verdade parabenizar o 

presidente do Conselho de Cultura por levantar a lança do estudo, e os gargalo da inteligência 

e é estratégico a nota de repúdio, não estamos tolerando discriminação nem contra brancos 

ou negros”. Martinho Leonardo, em nota o Prefeito diz sou afrodescendente o mesmo não 

tomou a atitude sozinha o Secretário Carlos Teixeira, também colaborou para que tudo 

ocorresse da melhor maneira, a Guarda Municipal nunca houve um comandante Negro, o 

Prefeito tem dado atenção a Guarda na sua Gestão de Governo eu não estou sendo omisso 

não posso prevaricar, já superamos isto, como funciona a metodologia, suas colocações foram 

ponderadas para fazer o esclarecimento, o seu jeito é técnico e nos decorrer dos anos seremos 

a maioria no Comando. Ivo Miguel é importante um apoio da Guarda Municipal nunca tivemos 

tantos negros na Prefeitura”. Martinho Leonardo, a avaliação do Prefeito é técnica. ITEM 05 

Indicações pelos Conselheiros a Medalha Quintino de Lacerda - Presidente Ivo apresentou os 

nome do Jornalista do Jornalista Eduardo Silva, para   medalha Quintino de Lacerda, a 

conselheira Mirian, disse “sou coreógrafa e o Eduardo Silva fez uma reportagem comigo em 

São Paulo sobre o Carnaval, poderia fazer com qualquer um mas foi comigo”. Sendo aprovado 

por humanidade. Presidente Ivo, apresentou um segundo nome Jurídico, a Assistência à 

Infância de Santos, (Gota de Leite), sendo aprovado, O presidente do Conselho de Cultura Jr 

Brassoloti apresentou o nome da Renata Carvalho, mas como não é conselheiro a Conselheira 

Luciana da Cruz, com anuência do Conselho apresentou o nome, que foi aprovado.  Martinho 

Leonardo apresentou o Jornalista Rafael Mota do Jornal A tribuna, aprovado, e a Caremes – 

Casa de Recuperação e Missão Vida, que em votação não foi aprovado, Conselheiro Jorge 

Fernandes apresentou a Procuradora do Município Dra. Renata Arraes Lopes Cardoso 

aprovada, e o Professor Márcio de Capoeira, aprovado, O conselheiro Marcelo Oliveira 

apresentou o Artista plástico e Conselheiro Marcelo Duarte, aprovado.  Após todos 

apresentarem ficou uma vaga dentre as oito indicações, e o Presidente Ivo retornou a 



discussão sobre a indicação do Conselheiro Martinho Leonardo, que garantiu que a instituição 

não tinha relação com a Igreja Evangélica, a Conselheira Dina Evangelista, questionou a 

indicação, e ele garantiu que não seria falado no dia sobre a Igreja, sendo aprovado a indicação 

do Conselheiro.  ITEM 06 – Informes sobre a Festa de Santa Sara Kali,   Cigana Imar Lopes, 

Santos deu grande importância a  nossa etnia, temos a maior gruta do Brasil, e quando a 

mulher é submissa, muitas vezes já foi prometida, isto é nossa sociedade, a Cigana Verônica 

tem duas faculdades, na área da Saúde a mulher Cigana não pode passar pelo Ginecologista 

homem, é desagradável para nós mulheres, quando chego no médico e solicito sou motivo de 

risadas, sou muito respeitada na etnia, Ivo Miguel, existe uma Lei e deve ser respeitada, a 

cultura cigana deve ser respeitada o Secretário Fabio Ferraz irá fazer um convite para uma 

reunião para que seja respeitada e assim serem atendidas  por uma Ginecologista. O mês 

passado estivemos em São Paulo o Presidente Ivo esteve presente, foi um dia muito 

importante as diferenças entre os Calderaxis e os Kalom era visível, foi uma celebração o Ivo 

foi para mesa, o preconceito que os negros sofrem é o mesmo que sofremos isto está 

mudando, todo este aprendizado os ciganos tem seu dialeto ou seja é próprio. Tenho duas 

filhas se formando, e tenho um grande respeito pelo Pai Marcelo de Logunedé, quero muito 

bem o Jorge, eu brigo muito com ele mas o respeito, o Ivo para mim é um espelho, hoje temos 

uma cadeira no Conselho, já tivemos reuniões com na Sub Prefeitura dos Morros, para falar 

sobre os ciganos, aproveito e convido todos para Festa de Santa Sara Kali dia vinte e cinco no 

Morro da Nova Cintra, quadra da Unidos dos Morros, agradeço o apoio da Regional dos 

Morros, teremos uma Missa e a Procissão. ITEM 07 – Assuntos Gerais Conselheiro Marcelo 

Duarte, faz o convite para o evento da Sociedade Santista do Samba, um resgate do Sambista, 

onde temos muitos compositores, além da Cantora Ana Black, o negro tem que ter identidade, 

a história do samba e do Sambista Conselheiro Marcelo Oliveira, temos o apoio da Reafro, o 

local do evento é todo climatizado, a cantora Ana Black, diz esperamos todos no dia cinco, nós 

temos que lutar pelos nossos direitos. 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 Conselheiro: Jorge 

Fernandes______________________________________________e assinada pelo Presidente 

Ivo Miguel Evangelista Santos________________________________. 
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