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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N____/2022 

 

 

 

Concede o título de “Cidadão Santista” ao 

primeiro coordenador de Promoção da 

Igualdade Racial e Étnica da cidade de 

Santos, o Sr. José Ricardo dos Santos  e dá 

outras providências. 

 

 

 

Art. 1º - º Fica concedido o título de "Cidadão Santista" ao primeiro coordenador 

de Promoção da Igualdade Racial e Étnica da cidade de Santos, o Sr. José Ricardo 

dos Santos. 

 

Art. 2º - A entrega do título terá caráter solene e realizar-se-á no Plenário Dr. 

Oswaldo Carvalho de Rosis, da Câmara Municipal de Santos. 

 

Art. 3º - As despesas, com a execução deste Decreto Legislativo correrão pela 

dotação orçamentária nº 01.09.10.01.031.0001.2.011.3.3.90.31.00 – 

 

Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras, do orçamento 

vigente, suplementada se necessário. 

 

Art. 4º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data da publicação. 

 

 

Santos, 24 de fevereiro de 2022. 

 
DÉBORA ALVES CAMILO 

Vereadora 
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JUSTIFICATIVA 

 

 José Ricardo dos Santos, popularmente conhecido como Zé Ricardo, é 

natural de Araxá/MG e junto com sua família chegou em Santos quando tinha 

apenas seis anos de idade. 

 Sentindo na própria pele o que é sofrer preconceito e discriminação, foi 

através da luta, buscar suas raízes e conhecer um pouco a história de sofrimentos e 

lutas do negro no Brasil. 

 Não bastava somente conhecer e reconhecer o que passa um negro numa 

sociedade que prega a democracia racial, mas, que de uma forma muito sutil, 

exclui e faz com que cada vez mais os negros estejam na base da pirâmide. Na 

busca por fazer algo mais ingressa enfim,  na militância propriamente dita. 

 No início dos anos 90, foi convidado para fazer parte do Conselho Municipal 

de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra de Santos, órgão da 

Prefeitura Municipal de Santos, na condição de conselheiro. 

 Em 1993, foi eleito pelos seus pares, para o cargo de presidente do 

Conselho. Cargo que ocupou até o ano de 2005. Como presidente do conselho, 

destacamos inúmeros projetos e ações que entendemos como de extrema 

importância, como: implantação do projeto capoeira nas escolas; implantação do 

programa de combate a anemia falciforme para a população negra; ajuda e 

acompanhamento a refugiados africanos em Santos/SP; defesa e acompanhamentos 

a casos de racismo; viabilização da Praça e do busto de Quintino de Lacerda; 

Semana Municipal Quintino de Lacerda; Semana Municipal da Consciência Negra; 

Projeto comunidade Hip-Hop. 

 Nos anos de 1999 e 2000, foi convidado pelo prefeito de São Sebastião, Dr. 

João Siqueira, para assessorar e desenvolver ações visando implantação do 

Conselho Municipal da Comunidade Negra de São Sebastião. 

 Em 2005, o prefeito de Santos, João Paulo Tavares Papa, criou a 

Coordenadoria de Promoção da Igualdade Racial e Étnica, (COPIRE) e o convidou 

para coordenar este pioneiro projeto. Cargo este que, Zé Ricardo, ocupou até 

dezembro do ano de 2008. 

 Dentre os tantos feitos e a importância de Zé Ricardo para a comunidade 

negra de Santos, é necessário destacar o seu empenho desde 2002 na AFROSAN 

(Associação Cultural dos Afrodescendentes da Baixada Santista), entidade que tem 

como finalidade resgatar, fomentar e incentivar a participação das pessoas menos 
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favorecidas e dos afrodescendentes no contexto sócio-político da Baixada Santista. 

 Desenvolvendo curso pré-vestibular para pessoas afrodescendentes e com 

vulnerabilidade social, que tem como propósito capacitar para o ENEM e 

concorrer a bolsas de estudos em universidades públicas e particulares através dos 

programas sociais de acesso ao ensino superior. 

 Com tanta contribuição para o fortalecimento da Igualdade Racial em nossa 

cidade estimo de suma importância o Título de Cidadão Santista ao querido 

companheiro de caminhada e lutas, Zé Ricardo.  
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