
Conselho Municipal de Participação e Desenvolvimento da
Comunidade Negra e da Igualdade Racial de Santos/SP

_____________________________________________________

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 09 DE MARÇO DE DOIS MIL E DEZESSETE
DO CONSELHO DE PARTICIPAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE
NEGRA DO MUNICÍPIO DE SANTOS, ESTADO DE SÃO PAULO. Aos nove dias
do mês de março de dois mil e dezessete, às dezenove horas, em segunda
convocação,  no  auditório  "Vereadora  Zeny  de  Sá  Goulart",  na  sede  da
Câmara Municipal de Santos, situada na Praça Tenente Mauro Baptista, n°
01,  Vila  Nova,  Santos/SP,  foi  iniciada  a  reunião  com  a  presença  dos
Conselheiros e Munícipes que subscreveram as respectivas listas. Com a
seguinte Ordem do Dia: 1) Leitura e aprovação da ata da última reunião; 2)
Informes da COPIRE quanto ao andamento do processo para eleição dos
membros para a "CONFERÊNCIA DE IGUALDADE RACIAL"; 3) Informes da
Mesa Diretora  sobre o  andamento do processo  de eleição do próximo
Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra e da
Igualdade  Racial  de  Santos;  4)  Indicação,  pelos  Conselheiros,  das
candidatas a receberem o "TROFÉU DANDARA". Láurea concedida àquelas
que mais se destacaram na luta em prol do movimento negro; 5) Assuntos
Gerais, Dando por aberta a presente reunião o Sr. Presidente informou aos
presentes  que o  Dr.  Bley,  não  mais  estará  representando a,  até  então,
Secretaria  de Defesa da Cidadania,  tendo em vista  seu remanejamento
para  a  Secretaria  de  Educação,  por  este  motivo  não  mais  será  o  1º
Secretário  deste  Conselho,  ficando  automaticamente  conduzido  a  este
patamar o então 2º Secretário - José Luiz de Carvalho Aguiar - Babá Badeh,
representante da Cadeira de Religiosidade de Matriz Africana, Disto posto,
foi  dado  início  as  tratativas  aos  itens  pautados:  1)  foi  solicitada,  pelo
Presidente a dispensa da leitura da Ata da Reunião anterior, pelo fato que
a  mesma  está  publicada  na  Página  dos  Conselho  do  Diário  Oficial  de
Santos, tendo sito aprovado por unanimidade. Item 2 - Foi solicitado do Sr.
Jorge  Fernandes  -  Coordenador  da  COPIRE,  que  expusesse  sobre  as
atividades daquela Coordenadoria, Assim sendo fazendo uso da palavra,
discorreu sobre o trabalho executado pelo Dr. Bley, rogando que o mesmo
com seu conhecimento nos auxiliasse nas próximas etapas, tais como a



Conferência da Igualdade Racial,  que segundo o palestrante, a estadual
deverá  acontecer  até  agosto/2017  e  a  nossa  municipal  terá  que  ser
realizada entre junho/julho de 2017, para tanto alertou da necessidade da
criação da Comissão Municipal para a referida Conferência. Após debates
e alertando-se para com os cuidados com a Sociedade Civil, foi então pelo
Presidente  proposto  a  criação,  em  primeiro  momento,  da  aludida
Comissão,  alertando que  já  é  membro nato  e  presidente  da  mesma o
Secretário de Cidadania, Sr. Flávio Jordão, passando à criação da mesma e
após deliberação ficou assim formada pelos seguintes integrantes: Flávio
Jordão  -  Secretário  de  Defesa  da  Cidadania,  Ivo  Miguel  Evangelista  -
Presidente  do  Conselho  de  Participação  e  Desenvolvimento  da
Comunidade  Negra  e  Igualdade  Racial;  Nicola  Margiota  -  Chefe  de
Departamento  da  SECID;  Jorge  Fernandes  -  Coordenador  da  Copire;
Orlando Morales - Conselheiro; Denise Terezinha Palhares - Conselheira,
Cosme Lúdico - Conselheiro e José Luiz de Carvalho Aguiar - Conselheiro,
ficando assim constituída e em data próxima não definida será realizada a
1ª reunião. Item 3 - Quanto à próxima eleição do Conselho esclareceu o
Presidente que pela nova legislação que regerá o Conselho teremos 25
representantes do Governo e 25 representantes da Sociedade Civil, tendo-
se a cautela que a referida eleição já possui um protocolo regido por Lei,
ficando assim definida a necessidade de reunião específica sobre o tema
em data a ser definida. Item 4 - O Presidente esclareceu a todos a todos
sobre  o  Troféu  Dandara,  desde  a  sua  criação  e  a  necessidade  de
homenagearmos as mulheres que se destacam e/ou destacaram na luta
em prol da luta contra a intolerância racial e pela negritude, informando
que neste ano de 2017 teremos o 2º Troféu DANDARA e serão laureadas
05 mulheres  em ato  solene  na  sub-sede  da  Ordem dos  Advogados  de
Santos, no dia 06 de abril de 2017, a partir das 19,30h. Assim sendo, deu
por  aberta  as  indicações  por  parte  dos  Conselheiros,  ficando  assim
definidas as indicações: pelo Presidente - Srª Imar Lopes - representante o
Povo  Cigano  e  Srª  Michele  Mibow -  Bailarina  profissional  da  Empresa
Gugu Produções; pelo Coordenador da COPIRE - Jorge Fernandes foram
indicadas:  Srª  Aurélia  Maria  Rios  Piterskih -  Psicóloga  e  Diretora  de
Estudos e Projetos da Associação Franco Rotelli  e  Srª Suzete Faustino -
ligada ao DEART; pelo Conselheiro Orlando Morales foram indicadas a Srª



Djamila Ribeiro - Mestre em Filosofia e ex-Secretária Adjunta Municipal de
Direitos  Humanos  e  Cidadania  de São  Paulo  e  a  Srª  Valéria  Almeida -
Jornalista e repórter da Rede Globo de Televisão. Assim sendo, realizadas
as indicações o Presidente alertou que a láurea seria a princípio para 05
indicadas e com o acréscimo de mais, este assunto seria tratado entre a
Diretoria do Conselho e a COPIRE. Disto posto e colocadas em votação,
foram  aprovadas  de  forma  unânime.  Item  5  -  Assuntos  Gerais:  a
Conselheira Denise Palhares, comunicou a todos que no dia 21 de março
de  2.017,  Dia  de  Luta  contra  a  Discriminação Racial  será  realizado em
Brasília o ato solene da instituição do Dia Nacional do Candomblé, fato
inédito no Brasil, por iniciativa do Deputado Vicentinho. Pelo Conselheiro
Badeh - José Luiz Carvalho Aguiar foi exposto que recentemente quando
dos festejos do Carnaval em Santos, houve dentro do cortejo da Escola de
Samba Brasil  uma ala representando as Religiões de Matrizes Africanas,
formada pelo conjunto de representantes de vários grupos de Afoxé, bem
como Babalorixás e adeptos de várias municípios da Baixada Santista e ao
final  do  desfile  foi  procurado  pelos  mesmos,  na  qualidade  de
representante  da  Cadeira  de  Religiosidade  de  Matriz  Africana  deste
Conselho, momento este que lhe foi apresentada a proposta para que no
Carnaval de 2018 se fizesse a Abertura Oficial com o desfile de todos os
Afoxés  da  Baixada  Santista,  tendo  em  vista  que  o  referido  desfile  de
carnaval em Santos é antecipado em uma semana, assim teriam tempo
hábil  para  que  comparecessem  e  realizassem  os  ritos   pertinentes  ao
momento e desfilassem em conjunto enaltecendo assim as Religiões de
Matriz Africana, fato inédito em nossa região. Pelo Conselheiro Badeh, foi
explicado que estava trazendo a baila este assunto ao Conselho no sentido
que fosse deliberado e formulada uma proposta para o aceite ou não do
que foi exposto e solicitado, informando ainda, que não haveria um Afoxé
em destaque e sim todos em comum acordo e quem regeria seria o este
Conselho em conjunto com a Secretaria de Turismo, atual detentora da
responsabilidade  do  evento.  Disto  posto.  o  assunto  foi  a  debate,  com
várias manifestações do plenário, pelo Conselheiro Orlando, foi alertado
quanto a necessidade do engajamento da Liga das Escolas de Samba e do
Conselho do Samba; pela Conselheira Denise foi dito, que Santos já possui
Afoxé, que é o Oba Alafin então isto poderia provocar mal estar, fato este



que foi amenizado pelo Conselheiro Badeh, pois não se tratava e um único
Afoxé e sim a reunião de todos da Baixada Santista, inclusive o de Santos,
outros se manifestaram, e por unanimidade a proposta foi aprovada. Foi
aventada a hipótese de fazer um Chamamento Oficial pelo Conselho aos
Afoxés interessados em participar, proposta esta que foi também aprovada
por todos. O Presidente dando parabéns aos propositores  lembrando da
necessidade da infra-estrutura, esclarecendo a necessidade  do empenho
junto aos vereadores no sentido de conseguir emenda parlamentar. Todas
as decisões foram unânimes. Como ninguém queria fazer uso da palavra, o
Presidente  agradeceu  a  presença  de  todos  e  deu  por  encerrados  os
trabalhos.  Segue  a  presente  ata,  lavrada  por  mim
____________________________________ José Luiz de Carvalho Aguiar -
Babá Badeh -  1º Secretário e assinada pelo Presidente do Conselho de
Participação  e  Desenvolvimento  da  Comunidade  Negra  e  da  Igualdade
Racial de Santos - Estado de São Paulo___________________________ Dr.
Ivo Miguel Evangelista Santos.-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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