
ATA  DA  ASSEMBLÉIA  GERAL  ORDINÁRIA  DO  CONSELHO  MUNICIPAL  DE 
PARTICIPAÇÃO  E  DESENVOLVIMENTO  DA  COMUNIDADE  NEGRA  DE  SANTOS 
REALIZADA EM 10 DE DEZEMBRO de 2008:

Aos dez dias do mês de dezembro de Dois Mil e Oito, realizou-se após convocação em Diário Oficial do 
Município  de  Santos,  a  Assembléia  Geral  Extraordinária  do  Conselho  Municipal  de  Participação  e 
Desenvolvimento da Comunidade Negra de Santos, no auditório do Banco do Brasil, localizado na Rua 
XV de Novembro, 195 – 9º andar, com a presença dos conselheiros efetivos , suplentes e convidados, 
conforme a lista de presença em anexo, sob a presidência do Sr. Ivo Miguel Evangelista Santos, que 
convidou a mim, Agostinha Ambrósia Ferreira de Sousa para secretariá-lo na discussão e deliberação dos 
seguintes ítens da ordem do dia: 1- Leitura e Aprovação da Ata da Assembléia anterior: Foi lida a ata da 
Assembléia Ordinária do Conselho Municipal de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra 
de  Santos,   do  dia  28  de  novembro  de  2008  e  aprovada  pelos  presentes.   2-  Quesito  raça/cor  de 
conformidade  do  Decreto  Lei  4718,  publicado  no  Diário  Oficial  de  21/12/2006  –  Secretarias  de 
Educação, Saúde e Assistência Social: Representando a Secretaria de Educação, a Dra. Sandra Pereira 
informou trabalhar  com dois cadastros  de alunos:  -  O GDAE, em nível  estadual,  tratando da gestão 
dinâmica da administração escolar, ao qual a Secretaria de Educação tem acesso e também insere dados; 
E o  SIGES, em nível municipal e equivalente ao estadual, onde também consta o quesito raça/cor, cujo 
dado é informado pelos pais dos alunos. Mencionou também a Provinha Brasil, cuja declaração é feita 
pelos pais. Diante de questionamentos acerca de dados mais consistentes quanto ao número de alunos 
matriculados  e  evasão  escolar,  colocou  a  Secretaria  de  Educação  à  disposição  para  fornecer  o 
detalhamento dos dados específicos pretendidos, dispondo-se a trazer oportunamente, detalhamento sobre 
os  alunos  matriculados,  esclarecendo  previamente  que  o  ponto  crítico  da evasão  escolar  consiste  na 
transição do aluno para o ensino médio.  Representando a Secretaria de Assistência Social, a Sra. Denise 
Conde registrou que a Secretaria atravessa o momento de informatização do RIS, priorizando o registro 
da proteção básica e posteriormente será programada a inclusão dos dados da atenção especial. Ressaltou 
que em 2009 disponibilizarão os dados relativos à população de rua e apresentou o relatório das pessoas 
atendidas, referente à proteção básica, em vulnerabilidade social.  Também informou que adquiriram o 
software GEBS, a ser implantado oportunamente, cujo treinamento já está sendo instituído. Colocou a 
Secretaria de Assistência Social à disposição do Conselho, para fornecer o detalhamento e cruzamentos 
pretendidos, frisando que a partir de 2009 poderá trazer dados mais completos, contendo todas as pessoas 
cadastradas, inclusive sobre a população de rua. Também discorreu sobre questão da população de rua, 
elencando todas as etapas técnicas percorridas pela equipe de educadores sociais no atendimento a essas 
pessoas, com disponibilização do telefone 0800177766, além das implicações sociais nesse segmento. 
Diante de questionamentos acerca de dados específicos por bairros e do Programa Nossa Família, houve 
consenso em convidar a Sra. Pilar, mediante ofício à SEAS; também ficou acertado o encaminhamento de 
ofício  ao  CADOJ-SEAJUR,  solicitando  dados  do  atendimento  jurídico,   para  prestar  maiores 
esclarecimentos.  Outra  sugestão apresentada  foi  o contato  com as Universidades  locais,  cujos  alunos 
elaborariam a tabulação dos dados de interesse do Conselho.  Representando a Secretaria de Saúde, a Sra. 
Sarah Jane declarou que a coleta de dados foi iniciada em 2005 e  já apresentou resultados em novembro 
de 2007; informou também ter acesso facilitado, em virtude da obrigatoriedade legal de determinadas 
doenças e que no Laboratório da Alexandre Martins foi desenvolvido um banco de dados específico para 
coleta de informações da anemia falciforme, objeto de Workshop específico em 2008. Também informou 
do encaminhamento  de  relatório  à  Copire,  em atendimento  ao Decreto,  lembrando  a  importância  da 
capacitação de funcionários, preparação de unidades, importância da coleta e vídeo do quesito raça/cor. 
Informou  que  o  sistema  de  banco  de  dados,  denominado  SISAN e  desenvolvido  pela  Secretaria  de 
Governo, ainda precisa de ajustes. Nesse sentido, a Conselheira Agostinha comprometeu-se em levar essa 
preocupação  ao  Secretário  de  Governo   Márcio  Lara,  colocando  desde  a  Secretária  à  disposição, 
 esclarecendo  que  o   Departamento  de  Modernização  Administrativa  e  Gestão  da  Tecnologia  da 
Informação - DEMGI pertence á Secretaria de Governo. A Sra. Sarah Jane também citou que a Secretaria 
de Estado lançará um livro, contando a experiência exitosa do quesito raça/cor no município de Santos e o 
lançamento de uma cartilha contendo esses dados. Também registrou que a vigilância epidemiológica 
lança um boletim anual com os dados ligados à questão raça/cor.  Após alguns questionamentos acerca da 



pesquisa raça/cor entre tuberculosos, a conselheira  Sara Jane informou que o site do Data SUS informa 
esse quesito e que a ficha SINAM também apresenta esse quesito  e se aplica à todas as outras doenças; 
declarou  que  Santos  tem  ampla  cobertura  na  realização  do  teste  do  pezinho   e  que  atualmente  foi 
implantado na Secretaria  de Saúde, o exame de eletroforese de hemoglobina.  Questionada   acerca de 
programas específicos da saúde do homem e lei específica s/ Semana da Saúde do Homem, a Dra. Sarah 
Jane informou que o Ministério da Saúde pretende implantar o Programa de Saúde do Homem e que o 
município  de  Santos  dispõe  do  Programa  de  Saúde  do  Adulto,  com olhar  para  essas  características 
diferenciadas,  informando que essas  ações  estão se aprofundando,   exemplificando o Programa Axé, 
desenvolvido  em  parceria  com  o  pessoal  dos  terreiros,  por  serem  espaços  privilegiados  para  essa 
discussão. Em consenso, concluiu-se  que o ideal seria a realização de uma campanha de conscientização. 
Também foi   registrado que o uso do remédio captopril é inadequado aos usuários da raça negra, com 
efeitos colaterais desagradáveis, sendo devidamente esclarecido pela  Sra.Sarah Jane que esse remédio 
provoca tosse para todos os indivíduos, independente de raça,  alertando que o município dispões de 
outras alternativas a esse remédio na rede municipal e que a Secretaria de Saúde dispõe de uma Comissão 
de Padronização.  A incidência  de casos de Aids em negros foi alvo de preocupação entre os presentes e 
a Sra. Sarah Jane comentou sobre a alteração de perfil através dos tempos e a importância da preocupação 
constante em adotar  ações preventivas que coíbam esses resultados negativos. O Comitê  Regional de 
Saúde da População Negra foi enaltecido por diversos conselheiros como motivo de orgulho na Baixada 
Santista e no Brasil, que salientaram a necessidade que todos os municípios percebam a importância do 
quesito raça/cor. A Sra. Marise Borges, coordenadora do Comitê, discorreu sobre as suas atividades  e 
esclareceu que a idéia e concretização do Comitê Regional permitirá que todos os municípios caminhem 
da mesma forma, com os mesmos objetivos.  Informou que os membros do comitê foram capacitados , e 
como agentes  multiplicadores,   permitiu-se a  pluralização   desses  agentes  especializados  em todas  as 
unidades, pretendendo alcançar não somente as questões de saúde, como também a educação e outras 
áreas, contando, se necessário, com as universidades, para aproveitar o potencial acadêmico.  Considerou, 
assim, um olhar diferenciado sobre o tema. Na sequência, o presidente Ivo agradeceu o esclarecimento 
das expositoras Sandra, Denise e Sarah, ratificando a importância de participar e incentivar essas políticas 
públicas.  BADE  informou  que  em  novembro  de  2008,  participou  de  um  Seminário  da  saúde,  em 
Piracicaba,  cuja  direção  formulou  convite  para  realizar  o  próximo  Seminário  em Santos,  o  que  foi 
prontamente aceito. Lembrou que Santos é referência e tem muito a ensinar. O Seminário deverá ser 
realizado em outubro de 2009 e abordará questões ligadas à saúde, educação e assistência social. ANDRÉ 
LEANDRO falou das estatísticas relativas às causas de mortes   e incidência  de mortes  por violência 
atingindo majoritariamente negros, sugerindo ao Conselho a discussão do tema, objetivando a criação de 
políticas públicas que minorassem essa questão, sendo esclarecido que a morte violenta na maioria dos 
negros  não  é  realidade  exclusiva  de  Santos,  mas  do  Brasil  e  isso  gera  a  necessidade  de  discussões 
específicas no Conselho. JANICE falou do Projeto " Diga não à Violência" cujo objetivo é treinar o olhar 
do Agente, para notificar dados relativos à violência.  Lembrou que a violência está em curva ascendente 
e requer políticas municipais,  estaduais e federais. Também convidou a todos do 1º Simpósio Santos 
Cultura pela Paz, que tratará dos imuno especiais e será realizado na Unip, dia 14 de dezembro de 2008, 
as  8horas.  IVO  informou  aos  conselheiros  sobre  a  disponibilidade  de  apresentarem  sugestões  de 
programação  para  2009 e  lembrou  que  o  prefeito  Papa  busca  constantemente  incentivar  as  políticas 
voltadas à Comunidade Negra. A pedido do conselheiro Badeh, leu o texto atribuído a Ives Gandra da 
Silva Martins, sob o título: “Você é Branco? Cuide-se”. O presidente Ivo lembrou  aspectos específicos 
da  Declaração  de Direitos  Humanos,  que  foi  assinada  em 10/12/1948 e  traduzida  para  mais  de  300 
idiomas.  3- Assuntos Gerais: O presidente acusou o recebimento do ofício 292/2008, da Secretaria de 
planejamento, remanejando a vaga de titular e suplente; Justificativas de ausência recebidas: 1- Carlos 
Augusto  da  Costa  justificou  ausência  nesta  reunião,  devido  a  compromissos  profissionais;  2-  Marco 
Antônio Francisco justificou sua ausência no dia 28/11/2008, tendo em vista a coincidência de horário de 
reunião em sua Secretaria, no mesmo horário;  3- Paulo Cesar Constantino justificou a ausência nos dias 
28/11 e 10/12 de 2008, por estar trabalhando nesse horário. 

 



O presidente  informou o agendamento de reunião ordinária  do Conselho,  agendada para o dia 29 de 
janeiro de 2009. Nada mais havendo a ser tratar, o Sr. Presidente deu por encerrado os trabalhos lavrando-
se a presente ata, que vai por ele e por mim assinada. Santos, 28 de novembro de 2008.

Presidente: Ivo Miguel Evangelista Santos

Secretária: Agostinha Ambrósia F de Souza


