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 Aos vinte e três do mês de maio 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 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. 

Presidente Ivo Miguel, abre a palavra a Chefe de Departamento da Secretaria de Governo 

Suzete Faustina, que   fala a respeito da semana de brincar da Prefeitura de Santos, e da 

Caravana da oportunidade que encaminha as pessoas para o mercado de trabalho, e que está 

na sétima edição e agradece a oportunidade. ITEM - 02  Fórum  da Lei 10 639/03 e  convida a 

conselheira Sandra Pereira para uso da palavra, “tivemos a terceira reunião na semana 

passada com muitos representantes entre os alunos os alunos do UME Barão de Rio Branco e 

coordenadores do Ramos Lopes, com uma discussão de propostas para o Fórum,  acuso o 

recebimento junto a secretaria de uma carta encaminhada pelo Ministério Público, 

questionando a atuação do Fórum, no ano passado fomos ao  Ministério Público falar  sobre as 

escolas particulares, pedimos ao MP para intervir sobre a explicação da Lei as ações que 

demoram acontecer, mais irão vir. O Dr. Júlio Evangelista, desclassificou o Fórum, nossas 

propostas demoraram a chegar, faço um convite a ver o vídeo de nossa atuação. Conselheira 

Sandra continua “A Vera Assessora do Vereador Francisco Nogueira, fez várias denúncias sobre 

as escolas e que o Fórum é para receber denúncias, e que a Lei não está sendo cumprida em 

nossa cidade, e que todos os entes não estão fazendo sua parte”. Conselheira Alessandra 

Franco, chamar audiência partidária, fico triste, não vou desqualificar a construção, falta união 

nunca estas pessoas estão presentes, fico triste com está desconstrução, não existe de gostar 

de a ou b, devemos ter direitos, e oportunidades, usar a causa como ideologia. Conselheira 

Sandra Pereira, Tentei mostrar que Fórum é para aplicar a Lei, se forem críticas construtivas 

aceito com respeito, todo dia matamos um leão, tentei mostrar o nosso trabalho e a proposta 

de atuação. Dia sete de agosto teremos reunião ainda não confirmei o local. Presidente Ivo, ele 

Júlio Evangelista não faz nada, a comissão não existe, é lamentável temos que construir, não 

pude participar da audiência Pública, ele mentiu eu não sentei com ele, em suas reuniões só 

tem seis pessoas. Conselheira Alessandra Franco, o Educafro não se posicionou sobre o fato. 

Ivo Miguel, no caso do Secretário adjunto, ele foi expurgado do Santos F C, levei o caso para 

Maçonaria e deve ser expurgado, a pessoa tem direito a vida, ele não pode sair na rua, deste 

jeito não vamos avançar para lugar nenhum, o sistema não é nosso é racismo e tem sua 

penalização. Conselheira Alessandra, temos que tomar cuidado ou iremos atrapalhar mais, 

com essas declarações. Conselheiro Gervak, isto não é bom é uma cisão partidária é uma pena. 

Presidente Ivo Miguel, não darei resposta no Watts da Fompir, na reunião do Fórum os 

membros da Educafro vieram ao nosso encontro e disseram vocês trabalham e que o trabalho 

em Santos está muito bom, como colocou a Dra. Alessandra Franco, é um ato político, admiro 



a assessora do Vereador Francisco Nogueira, em ficar atacando uns aos outros, vamos juntos 

construir. Conselheira Alessandra o Educafro Nacional não tomou nenhuma atitude. 

Conselheira Sandra o Educafro esteve presente na reunião do Fórum. Conselheira Alessandra 

Franco, a Secretaria Municipal tem a Politica Transversal que estabelece os critérios. 

Conselheiro Ivo, Miguel, nós temos o Plano Municipal de Igualdade sobre a população Negra 

Conselheira Alessandra temos que seguir o Plano, juntamente com o quesito raça cor. 

Conselheiro Marcelo de Logunedé, temos que ter a inserção para conversar com as pessoas 

que vão as Policlínicas e Upas, “o atendimento não tem arte é a sabedoria do atendimento e a 

coragem de perguntar a cor da pessoa. Presidente Ivo, é moreno, amarelo ou não tem afro na 

cidade, cigana Mary é negra e tem os lábios grossos, tem que ter o livre arbítrio e implantar no 

sistema ITEM – 03 Andamento para Festa de Santa Sara Kali. Presidente Ivo chama a 

Conselheira Imar Lopes para falar sobre o Festa de Santa Sara kali, “ O dia vinte e quatro de 

maio é muito importante para nós Ciganos, em Brasília terá um evento muito forte é o dia da 

nossa padroeira, somos resistência e luta, tudo que passamos, tudo é muito complicado, está é 

a realidade dos Ciganos no Brasil, somos sedentários, e moramos em sítios, existe a milícia a 

Polícia, um cigano foi acamado e não teve a atendimento necessitado, nosso acampamento foi 

invadido, nossa luta continua, amanhã é dia de resistência.” Nossos jovens vestem calça jeans, 

eu vou andar sempre de saia, temos problemas grandes, e temos uma gruta em Santos, vim 

fazer parte do Conselho de Igualdade Racial, vou falar da Copire “Brigo com Jorge mas o 

respeito, porque o Conselho me trata muito bem. Santos, abriu muitas portas para nossa 

etnia. E faço um convite a todos para nossa festa que será no Morro da Cintra, quadra da 

Unidos dos Morros a partir das quinze horas, nossa programação vai iniciar com o Hino 

Nacional da Cidade e dos Ciganos, “Delem, Delem, Delem”, vá avante é o nosso hino. Teremos 

várias apresentações e homenagens, e a Procissão religiosa, com missa na Igreja, o Cigano é 

livre, há liberdade, nossa religião são todas, teremos os tocheiros, fogueira, já distribuímos os 

panfletos, e no dia trinta e um teremos um encontro em São Paulo. Dr. Ivo Evangelista, a 

Capela foi na gestão do Prefeito Papa, Conselheiro Jorge Fernandes, na última reunião na Sub 

Prefeitura dos Morros, falamos sobre este assunto com o Sub Prefeito Luiz Bezzi, que está 

agilizando este processo. Cigana Imar, hoje na França os Ciganos estão batendo palmas pelo 

respeito a nosso etnia. Conselheira Miriam, “Qual a maior Gruta no País? Conselheira Imar, fica 

no Rio de Janeiro, é uma Romia Calderaxi, são os mais bonitos. Conselheira Miriam, pode ser 

também uma questão de turística, se for bem construída, de frente para a Lagoa, bem 

cuidada, a Capela será um belo atrativo aos visitantes. Ivo Miguel, vou estar na Festa às quinze 

horas. Conselheira Sandra Pereira, irei ver a escritora que vai estar no Sesc mas com certeza 

me farei presente. ITEM – 04 Informes da COPIRE Ivo Miguel passa a palavra ao Conselheiro 

Jorge Fernandes, fui convocado a estar na Audiência na Câmara, pelo Vereador Francisco 

Nogueira, para mim foi bom pois, pude falar das ações da Copire e dizer que não iria participar 

no ato da Praça Mauá como na Câmara, haja vista, que o  Prefeito Paulo Alexandre em um 

feriado agiu prontamente exonerando o Secretário adjunto, pelas denúncias já citadas, e já 

apresentou resposta ao Ministério Público sobre a averiguação  sobre a implementação da 

Política Nacional de Saúde Integral da População Negra no Município de Santos, ação dos 

Advogados Dr Renato Azevedo e Dr Fabio. ITEM – 05 Pauta para entrega da medalha Quintino 

de Lacerda. O Presidente do Conselho de Cultura colocou um nome e   indicou a Renata 

Carvalho, ele foi buscar o convite, e pediu para fazer um vídeo com uma gravação, recebi este 

áudio da Conselheira Luciana Cruz, onde a Renata Carvalho alega que é muita branquinha, e 

indicava outro nome. “Dentro da Comunidade não existe isso, lá atrás outros negros laureados 

não vieram retirar ou não foram buscar o convite, não vou nomear mas eles acham que não se 

deve participar podem indicar outros, o Jorge Fernandes é sabedor disto, estávamos no vinte 



de novembro, e pediram para não citar os nomes. Ivo Miguel continua “eu indiquei a Multi 

Imagem, é uma empresa que tem muitos afrodescendente, estiva lá e vi cinco mulheres 

negras, na faixa de vinte e cinco anos de idade e em vários locais, aprovado o nome da 

empresa, o presidente Clemente já foi candidato a Prefeito em Santos, e tem cotas para 

negros, é um homem integro, empreendedor as pessoas os definem desta forma, e está 

sempre na empresa, e cumprimenta todos. Conselheira Miriam Justino, minha prima se 

candidatou e ele ajudou, que ficou como suplente e ele estava junto com ela.  A Conselheira 

Denise Palhares, indicou o nome de secretário Carlos Teixeira (Caca), no que foi aprovado. 

Conselheiro Marcelo Duarte, quero falar sobre o Conselho fico chateado por ela (Renata 

Carvalho), não reconhecer enquanto nossa história, tem que estudar para ter consciência de 

nossa importância, os detalhes fazem a diferença, devemos ressaltar isso. Ivo Miguel, achei 

estranho ela indicou a Preta Rara, não é assim que funciona, bem é vida que segue, nós 

ficamos felizes, azar dela. ITEM 06 – Informes sobre a saúde da população negra (no Conselho 

de Saúde), Presidente Ivo Miguel passa a palavra a conselheira Aurélia Rios, que fala sobre a 

Saúde, eu estou no conselho de Saúde e no de Igualdade Racial, e na questão dos prontuários 

não tem quesito raça cor, regularização de vagas não tem dados de quantos estão nas ruas. Ivo 

Miguel na Santa Casa existe o quesito raça cor. Conselheira Miriam Justino, eu e a Aurélia não 

tivemos tempo para sentar para apresentar o projeto somos guardiões, este projeto tem em 

cada dez pessoas em minha logística, um negro, temos que cruzar informações. Conselheira 

Deleta, eles negros tem o território deles, devemos nos aprofundar nestes dados. Conselheira 

Miriam Justino, devemos saber onde eles estão, em situação de rua, e analisar se são usuários 

de drogas ou uso de produtos químicos.  Ivo Miguel, o levantamento já foi feito, existe o 

prontuário só que não foi formalizado, hoje existem muitos negros nas ruas de Santos. 

Conselheira Sandra Pereira o Detic que faz estes dados, a Secretaria tem de fazer, estamos 

abertos na Educação. Conselheiro Gervak, quem é o responsável pelo coletivo, por conta deste 

espaço, conselheira Aurélia Rios, não vou falara sobre este coletivo não dá para falar, isto 

passa por uma entrevista. Ivo Miguel irei falar com o Detic. ITEM – 06 Assuntos Gerais 

Conselheiro Marcelo Duarte pede a palavra e ressalta que na documentação de óbito sua 

falecida Mãe, não foi registrado a cor negra como ele mesmo havia escrito e sim parda pois era 

o que já encontrava-se assim no registro de nascimento dela; também agradeceu a presença 

da conselheira Mãe Denise e sua família em ter participado de mais uma realização da 

programação cultural Sociedade Santista do Samba, convidando a todos os presentes para a 

próxima apresentação no dia 08 de maio no Jardim Botânico de Santos. 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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