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Conselho Municipal de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra 
de Santos 1 ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE OITO DE NOVEMBRO DE 
DOIS MIL E DEZESSEIS DO CONSELHO DA PARTICIPAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE NEGRA DO MUNICÍPIO DE 
SANTOS, ESTADO DE SÃO PAULO ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 
CONSELHO DA PARTICIPAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE 
NEGRA DO MUNICÍPIO DE SANTOS, ESTADO DE SÃO PAULO. Aos oito 
dias do mês de novembro de dois mil e dezesseis, às dezenove horas, em 
segunda convocação, no auditório “Vereadora Zeny de Sá Goulart”, na sede da 
Câmara Municipal de Vereadores, situada na Praça Tenente Mauro Baptista de 
Miranda, n.º 1, Vila Nova, Santos, Estado de São Paulo, foi iniciada a reunião 
com a presença dos conselheiros e munícipes que subscreveram as 
respectivas listas. Com a seguinte ordem do dia: CONSELHO MUNICIPAL DE 
PARTICIPAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE NEGRA DE 
SANTOS - EDITAL DE CONVOCAÇÃO - REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMPDCN 
- O Conselho Municipal de Participação e Desenvolvimento da Comunidade 
Negra, pelo seu Presidente, faz saber que na data de 08/11/2016, a partir das 
18h30, no auditório “Vereadora Zeny de Sá Goulart”, na sede da Câmara 
Municipal de Vereadores, situada na Praça Tenente Mauro Baptista de 
Miranda, n.º 1, Vila Nova, em Santos, realizar-se-á Reunião Ordinária deste 
Conselho, e para tanto, convoca a todos os conselheiros (as), bem como 
convida aos (às) demais interessados (as) a participarem. A reunião terá a 
seguinte ordem do dia: 1) LEITURA E APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO 

DE OUTUBRO DE 2016 
(http://www.portal.santos.sp.gov.br/conselhos/e/107_files/dowloads/2016-10-
04_ata___r.o._cmpdcna.pdf) ; 2) Informes da COPIRE;  3) Informes da Mesa 
Diretora sobre os encaminhamentos das matérias deliberadas nas reuniões 
anteriores;  4) Informes dos responsáveis pelos eventos e datas relevantes nos 
meses, outubro, novembro e dezembro de 2017; 5) Análise para eventuais 

providências para as datas de potencial interesse do Conselho em janeiro de 
2016; 6) Análise de critérios para agendamento no Legislativo sobre os projetos 
de reorganização do Conselho e do PLANAPIR;  8) Homologação das 
indicações ao agraciamento com o Troféu Zumbi dos Palmares; 9)Assuntos 

Gerais. Dando por aberta a presente reunião o Sr. Presidente solicitou a 
dispensa da leitura da Ata da reunião anterior, uma vez que ela está 
disponibilizada no Portal dos Conselhos, o que foi aprovada, quanto ao 
conteúdo resultou aprovada. No quesito Informes da COPIRE, ficou 
prejudicado pela ausência de seu Coordenador Jorge Fernandes. No que tange 
ao item 3, foi informado pelo Sr. Presidente que os devidos andamentos foram 
efetivados e como o Item 4 também objetivava  matéria correlata tratou-se, 
então, da Programação da Semana da Consciência Negra de Santos - 2016, 
quando foi pelo Presidente lido todo o folder apresentando pela 
SECID/COPIRE, das atividades da aludida Semana, o plenário após 
considerações e deliberações aprovou em seu inteiro teor. Registre-se, ainda 
neste item, foi informado por mim, Babá Badeh, Titular da Cadeira de 
Religiosidade de Matriz Africana, 2º Secretário e nesta presente reunião 
secretariando os trabalhos , que este ano por motivos de força maior a 
Comemoração do 5º Aniversário do Plantio da Árvore Sagrada - Baobá será 
realizada em 03/12/2016, no Jardim Botânico de Santos, convidando a todos 
os Conselheiros. Quanto ao item 5, foram apresentadas as seguintes datas:  07 
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de janeiro de 2017 - Dia da Liberdade de Culto; 21/01/2017 - Dia Mundial de 
Combate a Intolerância Religiosa e Dia da Religião e Dia 27/01/2017 - Dia 
Mundial em Memória das Vítimas do Holocausto, após esclarecimentos sobre 
estas datas, requeri a palavra novamente e explanei que na data de 21 de 
janeiro do presente houve um grande evento interrelegioso na Mesquita 
Islâmica de Santos, com a participação da várias religiões e do Conselho e o 
Movimento Interrelegioso de Santos, o qual o Conselho tem 2 assentos já está 
em planejamento para o próximo ano e me responsabilizei em manter o 
Conselho informado quanto a realização do evento para 2.017, quanto as 
demais datas ficaram para serem tratadas em data oportuna. Ao item 6, foi 
informado pelo Presidente, que o  assunto já foi discutido em outra reunião 
cabendo adequações quanto às datas o que será informado oportunamente. 
No que se refere ao item 7, o Presidente informou aos presentes, que o aludido 
Projeto já está na Câmara Municipal de Santos, na Comissão Permanente de 
Justiça, Redação e Legislação Participativa desde 30 de agosto de 2016, para 
tanto propôs ao Plenário que fosse enviado um Ofício ao Presidente da 
Câmara solicitando esclarecimentos e providências quanto à celeridade para 
que o mesmo fosse incluído na pauta de votação ainda este ano, o que foi 
aprovado por todos os presentes. Item 8 - O Presidente esclareceu que há 
anos o Conselho agracia por merecimento entidades civis  institucionais e 
cidadãos engajados na causa do Negro, com o Troféu Zumbi dos Palmares, 
que este ano será entregue na Subseção da Ordem dos Advogados, assim 
sendo, passou a relatar os nomes dos indicados: CORPORATIVA -  para 

empresas ou empresários que desenvolvem práticas econômicas ou 
trabalhistas em prol da igualdade racial, sob a ótica dos negros: INSTITUTO 
QUERO, pelo Conselheiro Orlando Morales; HOSPITAL OFTALMOLÓGICO 
VISÃO LASER , indicado pelo Presidente Ivo Miguel e EDITORIA DA AT 
REVISTA (Diretoria Ampliada) - indicada pelo Sr. Martinho 
 Leonardo. SOCIAL - para as entidades do 3º Setor, que desenvolvem práticas 

nas áreas sociais ou institucionais: INSTITUTO ELOS, indicado pelo 
Conselheiro Orlando Morales. PÚBLICA - para órgãos do Poder Público que 

desenvolvem práticas de fomento em suas áreas de atuação: LAVANDERIA 
COMUNITÁRIA 8 DE MARÇO, indicada pelo Conselheiro Cosme; COMISSÃO 
DE IGUALDADE RACILAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - 
SUBSEÇÃO DE SANTOS (Diretoria Ampliada), foi indicada pelo Presidente Ivo 
Miguel. FEMININA - para mulheres que atuam em prol da igualdade racial , foi 
indicada a Srª MARIA LÚCIA CRISTINA DE JESUS SILVA, indicada pelo 
Conselheiro Orlando Morales e a Srª DIDI GOMES, indicada pelo Presidente 
Ivo. EDUCACIONAL, para profissional na área da Educação: SRª ANDRÉIA 

DOS SANTOS SILVA, indicada pelo Dr. Renato Azevedo, Conselheiro 
Estadual e GERAL -RUBENS GORDINHO E LUIS CARLOS DE PAULO, 

indicados pelo Presidente Ivo Miguel. Após debates e considerações 
favoráveis, por parte do plenário, as indicações foram aprovadas e 
homologadas e ainda foi informado que a Entrega dos Troféus se realização no 
dia 18 de novembro de 2016, fazendo parte da Semana da Consciência Negra 
de Santos. Em Assuntos Gerais, o Conselheiro Orlando Morales, informou e 
explanou sobre o evento Culturalmente Santista, que fará parte da Semana da 
Consciência Negra, fornecendo aos presente todo o panorama a ser realizado. 
Com a palavra Dr. Dr. Renato Azevedo, nos informou sobre o trabalho que vem 
realizando junto a SEDUC, quanto à realização de 4 oficinas reunindo 
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aproximadamente 130 pessoas com foco em Igualdade Racial em todas suas 
vertentes. A Conselheira Dinah em uso da palavra alertou aos presentes 
quanto as datas de 27/11 - Comemoração dos 100 anos do Samba e dia 02/12 
- Dia Nacional do Samba, evento este que há anos é comemorado em nossa 
cidade aos pés do então Quilombo do Pai Felipe, nas dependências da atual 
CET, tendo início com a já tradicional Alvorada do Samba, convidando a todos 
para que prestigiassem o evento, que segundo se tem notícias é o mais antigo 
e tradicional do país. Com a palavra o Conselheiro Mestre Sombra, comunicou 
e convidou os presentes para o evento Caminhada da Capoeira, que será 
realizada nas escadarias do Monte Serrat com uma grande roda de Capoeira, 
no dia 20/11 na parte da tarde. Solicitando a palavra o Presidente demonstrou 
seu total descontentamento pelo fato que este evento não foi incluído na 
programação da Semana da Consciência Negra e em contrapartida outros 
foram adicionados sem a anuência do Conselho, suas palavras foram 
prontamente acolhidas pelos presentes que manifestaram total apoio ao 
Presidente, sendo proposto o chamamento de reunião junto ao Secretário de 
Cidadania para esclarecimentos. Todas as decisões foram unânimes. Como 
ninguém queria fazer uso da palavra, o Presidente encerrou os trabalhos. 
Segue a presente ata, lavrada por mim 
__________________________________________  José Luiz de Carvalho 
Aguiar - 2º Secretário e assinada pelo Presidente do Conselho de Participação 
e Desenvolvimento da Comunidade Negra de Santos, Estado de São Paulo - 
_____________________________________________________Dr. IVO 
MIGUEL EVANGELISTA SANTOS. 

 


