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 Aos vinte e sete do mês de junho 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, 

presentes trinta conselheiros, Presidente Ivo. Boa noite a todos e todas, mais um a vez 

obrigado pela presença, hoje tem jogo do Brasil e os senhores vieram participar desta 

importante reunião. Quero aqui quebrar a pauta e colocar em votação logo após a ata dos 

trabalhos do mês anterior. “Vou entrar no assunto que será o marco deste Governo e tem a 

ver com os assuntos internacionais, ou seja geminação entre dois países, Santos e Benin no 

Continente Africano, e é de suma importância, para nós, seria importante sua aprovação, 

cidades irmãs Benin e Santos, onde é o berço do Candomblé, pois em seguida iremos entrar 

em contato com a Paula Gagliato do Gabinete do Prefeito para assinar  o marco de nossa 

cidade, a palavra está aberta aos conselheiros, Luiz  Badeh, “ tirando  o momento  triste de um 

Porto exportador São Luiz temos o Baobá falo pela cadeira e todo aparato é bom isto é 

política, apagamos o passado, tiramos este peso, a iniciativa é válida, já mostramos o que é o 

Brasil. Presidente Ivo “Tivemos problemas com a vinda da Rainha do Congo a Santos, me 

coloco em meia culpa, nesta visita toda comunidade estará presente junto com o Prefeito 

Paulo Alexandre. Conselheiro Badeh, ela é ligada a Organização das Nações Unidas (ONU), vale 

a pena estudar está Prefeita. Presidente Ivo, temos a Paula Gagliato das relações Institucionais 

ela irá nos colocar a par da situação. Conselheira Sandra Pereira, “existe um intercambio nas 

escolas com a China, com um País Africano quem sabe os professores não irão para lá fazer 

intercambio. Conselheiro Badeh, existe um estudo sobre a África, sou ariano não posso ficar 

parado. Conselheiro Trajano É muito importante trazer para o Conselho está proposta, 

parabéns ao Governo. Presidente Ivo, houve a preocupação de trazer a proposta, pois em 

novembro faremos a assinatura, será feito contato e a comitiva virá a Santos Dr. Renato 

Azevedo do Conselho Estadual, “é espetacular Ivo, parabéns ao Conselho. A proposta é 

aprovada por unanimidade.  ITEM 01 - Leitura e aprovação da Ata da reunião anterior. “ Os 

conselheiros que aprovam a ata anterior que permaneçam como estão, aprovada”. ITEM 02 – 

apresentação de projeto sobre empreendedorismo negro. Presidente Ivo passa a palavra ao 

Dr. Renato Azevedo.  Boa noite a todos, peço licença aos Orixás, trago uma proposta para o 

Conselho, mas quero parabenizar aos conselheiros, pois o Conselho recebeu um prêmio 

revelação. A apresentação ira focar nas diferenças entre empregabilidade e 

empreendedorismo e não é mesma coisa, porque exaltar a mulher que nasce para 

desenvolver, e isto não é reconhecido. Iremos falar sobre quatro mulheres Maria Patrícia 

Togada, uma referência para nossa cidade e referenciada por Martins Fontes, nasceu liberta, 

nunca foi escravizada faleceu em dezoito de novembro de mil oitocentos e treze, Yalalorixá e 

comerciante, não se deteve ao falar dos homens, sendo comerciante, e uma das maiores 

quituteiras = comerciante. Antonieta de Barros, primeira Deputada Negra no Brasil. Rosa 



Parks, em meio dos espaços públicos, sobre transportes nos Estados Unidos, costureira e 

empreendedora. Carolina de Jesus, comparada a Jorge Amado, foi reverenciado, suas obras e 

em seu quarto de despejo, morreu pobre, perdeu suas poupanças, sem ter sucesso depois da 

morte. Leli Gonzalez, reatou o movimento negro, grande representante dos movimentos. 

Graça Simbinne Machel, reconhecida pela ONU em mil novecentos e noventa e cinco. Raça cor 

veio do estudo que a raça influência a vida das pessoas, pasmem morenas, parda, mulata, eu 

por exemplo seria Cabo Verde, os fios do meu cabelo são finos, negros e brancos= cabo Verde 

em mil novecentos e noventa e oito, três por cento se declaram negros quando faz essa 

confusão estamos aprendendo. No Brasil temos quantas cores de pele, em uma reunião no 

Peru foram apresentadas cento e vinte e três cores de pele, e os números do mercado de dois 

mil e dezessete. (Apresentação de quadros no data show). Uma mulher tem jornada tripa, a 

mulher toma conta da casa e trabalha fora. (Apresenta outro quadro no data show). Santos 

traz uma noção para falar sobre Educação, existe proteção legal aos nove anos. Artigo 

Quarenta e um do Estatuto da Igualdade Racial, que estimula a presença de negros, 

empreendedorismo apoiado pela Lei que não alcança o concurso Público em    

empreendedorismo. A base da apresentação de hoje é sobre os dias de investigação e foi 

descoberto onze milhões de empreendedores negros, ouso dizer que faltam mais de vinte 

milhões de negros nesta pesquisa, de uma outra pesquisa se descobriu vinte e sete milhões de 

negros empreendedores, uma disparidade. (Apresentação de dados no  data show). Existe o 

interesse dos bancos, quatro ou cinco bancos, um desses bancos fez está pesquisa, ou seja, 

somente dez por cento em empregabilidade em Santos. (Apresentação de dados na data 

show). Quem consome este dinheiro e onde está o dinheiro? Um quarto do Produto Interno 

Bruto (PIB) está na comunidade negra. O BID está de olho no Brasil. (Foi passado mais três 

quadros no data Show). Conselheiro Badeh “Esses dados do IBGE eu já conhecia, eu participei 

do boom de 2008, a área de cosméticos a pele negra e especial, o banco quer saber de 

dinheiro, parabéns eu sei como funciona, vamos ver se podemos fazer algo diferente. 

Conselheiro Estadual Renato Azevedo, Adriana Barbosa mostrou interesse em vir a Santos, 

para somar, haja vista, que Santos não identifica seus problemas, vamos agendar uma reunião 

de trabalho. Presidente Ivo, vou me colocar a par para nos reunir. Conselheiro Marcelo, vamos 

somar para engrandecer nosso grupo de discussão. Discutir estes assuntos e a oportunidade 

deste curso e os talentos dos empreendedores, criar postos de trabalhos. Presidente Ivo, os 

cursos do Sebrae e a feira que aconteceu, houve mudança no governo, e iremos ver qual curso 

é possível, podemos fazer um leque maior no mercado e tão vasto, o negro americano 

cresceu. ITEM – 03 Informes da Copire Presidente Ivo Miguel passa a palavra ao Conselheiro 

Jorge Fernandes, boa noite a todos! “ Com relação a reunião na Câmara recebemos a 

convocação do Vereador Chico sobre o ato de racismo, e lá estivemos colocando nossa posição 

de não participar do ato na Praça Mauá e na sessão da Câmara, pois o Prefeito tomou uma 

decisão no meio de um feriado exonerando o Secretário adjunto de Turismo, apresentamos 

resposta ao Ministério Público relativo ao ofício número 2249/2019 Inquerido civil sobre 

Políticas Públicas na área de Saúde da População negra.  Conselheiro Badeh, tive uma 

informação, aprendi muito como paciente e Santos tem que se juntar as ações do quesito raça 

cor na saúde nós tivemos várias conquistas no Conselho. ITEM 04 - Avaliação da Medalha 

Quintino de Lacerda. Presidente Ivo, Indiquei a Multi Imagem, a Dra. Renata Arraes foi 

homenageada pelo Caca, o Marcelo Duarte, o Márcio da Capoeira, o Rafael Mota do Jornal A 

tribuna e o Caremes indicação do Conselheiro Martinho Leonardo. O Conselho saiu na frente a 

Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) totalmente lotada. A Conselheira Miriam Justino 

“dispensa comentários, realmente foi tudo maravilhoso, muito obrigado a todos os 

colaboradores, precisamos incentivar a mesa, aliás todos da mesa dispensam comentários, o 



Caca sempre lutou pela nossa comunidade, Dra. Renata é muito atuante, seria importante ter 

uma cadeira  a  mais em cada evento para um conselheiro, dê repente isto já aconteceu, aceito 

sugestão e críticas, incentivo e agradeço a todos  que lá estiveram, aprendi muito com o Ivo, 

agradeço a você Jorge Fernandes, a pessoa se sente bem ao ser bem recebido, todos da mesa 

foram escolhido a dedo e uma cadeira a mais seria ótimo, toda vez que chegava na X9 o Jorge 

Fernandes me anunciava e agradecia pela presença, essa é a melhor gestão do Conselho, eu 

sei o que estou falando, foram tantos atos. Conselheira Dina, o Ivo sempre pede no final a 

presença de todos na frente para serem homenageados, se não senta na mesa, isto não quer 

dizer que não esteja participando, tinha um representando do Conselho, sua colocação já 

acontece, temos que ver a dinâmica da coisa, quem está na mesa é igual a outra pessoa. 

Presidente Ivo, sempre temos visibilidade a todos os conselheiros, sua proposta pode criar um 

mal-estar entre todos, a Conselheira Cigana Imar já fez parte da mesa. Conselheiro Badeh, 

todo conselheiro sentando ou não faz parte da mesa. Conselheira Simone Cruz, todo 

conselheiro tem direito a fala, deixa ela apresentar sua proposta. Conselheiro Beto, temos que 

tirar proveito da Multi Imagem e solicitar um desconto para cada indicação do Conselho. 

Presidente Ivo, é oportuna sua proposta, irei fazer esta sua fala ao Dr. Clemente. Conselheira 

Dina, temos que dar início as reuniões para o vinte de novembro, e quero dizer que muitas 

mulheres não sabem o que é o povo negro. Conselheiro Jorge Fernandes, “Parabenizo a você 

pela proposta temos que fazer tudo com antecedência. Conselheira Dina, “ Deixo como 

objetivo para o vinte de novembro, um dia de reflexão, sugiro ainda a criação de uma 

comissão”. Conselheira Miriam Justino, todos tem seu projeto, e que se faça que algo neste 

mês de novembro, que tenha um trabalho de culinária, arte, pois as pessoas fingem conhecer, 

e se recusam a sentar à mesa. Dia quinze de julho teremos nossa reunião para apresentação 

de projetos, primeiro passo montar está comissão, Conselheiro Beto, qual tipo de projeto 

poderá ser apresentado? Conselheira Dina, qualquer projeto ligado à nossa etnia, temos vários 

valores em nossa comunidade. Sempre participei deste Conselho e as coisas acontecem, fico 

feliz por fazer parte deste Conselho. Presidente Ivo, vamos nos reunir no quarto andar da 

Prefeitura, “quero agradecer a maioria dos conselheiros que estiveram presentes, fiquei muito 

feliz. ITEM 05 – Deliberações sobre o dia de Santa Sara Kali. Presidente Ivo passa a palavra as 

Ciganas Imar Lopes e Verônica, Imar “tivemos uns problemas com a Banda da Policia Militar no 

ano passado, e não veio este ano, por que o Jorge Fernandes marcou um horário e nos passou 

outro, a Banda do Bem não estava na Programação e demorou atrasando a festa. Conselheiro 

Jorge Fernandes, tudo que ocorreu foi com aval da Conselheira Imar que sabia da Banda pois 

eu havia lhe avisado com antecedência. Conselheira Imar Lopes, faltaram mesas, o rapaz do 

som não queria prosseguir com a festa, fiquei nervosa, a Verônica ligou para o Jorge, no final 

deu certo. Conselheira Verônica, você fez tudo sem consultar a mim, Conselheira Jorge 

Fernandes, você chegou na metade da festa, não fez nada a responsável é a Imar que 

participamos de mais de cinco reuniões na Regional dos Morros. Dr. Renato, vou lembrar os 

trinta e cinco anos do Conselho e me coloco a disposição, tudo que acontece no conselho 

envolve a todos, mas quando se coloca em pavorosa, o trabalho fica somente para três 

pessoas, ou seja os representantes da diretoria, temos que fortalecer a diretoria. ITEM 06 – 

Explanações sobre a Religião de Matrizes Africanas Presidente Ivo, temos uma a reunião com o 

Prefeito, temos que definir quem irá participar desta reunião sobre a Imagem de Iemanjá. 

Conselheiro Rogério, a Cilicia do marketing tem que adiantar as artes. Conselheira Deleta, sinto 

falta das atividades da nossa Religião. Rogério a procissão de Iemanjá será no dia dois de 

fevereiro, já começamos a trabalhar precisamos fazer uma reunião no Teatro Municipal para o 

lançamento do selo alusivo aos vinte anos da Procissão, temos que resolver as planilhas, para 

definir o que será gasto e posterior prestação de contas, já solicitei ao Jorge Fernandes. 



Conselheiro Rogério “Solicitamos a réplica da imagem de Iemanjá para o senhor Garcia, que 

não é voltado a religião ele buscou uma imagem neutra, na semana que vem teremos a nova 

maquete, e os cartazes e folder para os vinte anos da Procissão. Rogério temos convites para 

feijoada da casa, no dia sete de julho, valor quarenta reais com grupo musical. ITEM 07 -  

Assuntos gerais: Presidente Ivo passa a palavra ao Conselheiro Gildo Boa noite a todos  "afim 

de dar continuidade aos nossos trabalhos...junto ao conselho, este ano em comemoração ao 

Dia do Nordestino, onde iremos realizar a Semana da Consciência Nordestina que será do dia 

primeiro de outubro ao dia oito de outubro...onde, estaremos realizando inúmeras atividades 

entre elas a realização da 2ª Festa dos Estados Nordestinos e a 2ª Campanha Humanitária e 

Solidária Coração Nordestino “ nesse ano iremos enaltecer, homenagear seis (6) pessoas com a 

placa coração nordestinos. Esse ano iremos inovar queremos contar com apoio do inter-

religioso, etc. Estou entregando ao do Dr. Ivo uma minuta do que se pretende fazer em 

outubro. Na próxima reunião hei de apresentar a programação a plenária do conselho como 

também para o presidente do Conselho e da Copire Jorge Fernandes. Conselheira Simone Cruz, 

peço para me retratar de novo, e convidar para semana da Ong Menino Rei (Dráuzio da Cruz) 

que irá ocorrer no dia vinte e oito de setembro no Sambódromo e a escola homenageada este 

ano será a União Imperial e as imortais Tia Iza, quero contar com todos os Conselheiros neste 

dia. Conselheira Simone Cruz, estou fazendo muita coisa mas irei participar mais. Como mais 

ninguém quisesse fazer uso da palavra, 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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