
ATA  DA  ASSEMBLÉIA  GERAL  ORDINÁRIA  DO  CONSELHO  MUNICIPAL  DE 
PARTICIPAÇÃO  E  DESENVOLVIMENTO  DA  COMUNIDADE  NEGRA  DE  SANTOS 
REALIZADA EM 25/09/2008

Aos vinte e cinco dias do mês de setembro de dois mil e oito, realizou-se após convocação em Diário 
Oficial  do Município de Santos com a presença dos Conselheiros Efetivos ,  Suplentes  e Convidados 
conforme  a  lista  de  presença  em  anexo,  a  Assembléia  Geral  Ordinária  do  Conselho  Municipal  de 
Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra de Santos  sob a presidência do Sr. Dr.Ivo Miguel 
Evangelista  Santos  que  por  motivos  particulares  estavam  impossibilitados  os  Srs.  Ubirajara  Hilário 
Chagas e Eng.Walter Pereira de Carvalho, Secretários deste nobre Conselho de exercer suas funções. 
Portanto o Presidente convidou a mim, Prof.Vinícius Aurélio Constantino vice-presidente do Conselho 
para secretariá-lo na discussão e deliberação dos seguintes itens da ordem do dia:
Apresentação:  Por se tratar da primeira reunião ordinária desta nova gestão 2008 / 2010 o Presidente 
abriu  a  Assembléia  agradecendo a  presença  de todos  e  rogando a  proteção  do Grande Arquiteto  do 
Universo em nossos trabalhos e em seguida pediu que houvesse a apresentação do presentes um a um 
para que todos se conhecessem.
Leitura e Aprovação da Ata da Assembléia anterior: Foi lida a ATA da Assembléia Extraordinária de 
Eleição  e  Posse  da  Mesa  Diretora  do  Conselho  Municipal  de  Participação  e  Desenvolvimento  da 
Comunidade Negra de Santos à qual elegeu os Srs. Dr.Ivo Miguel Evangelista Santos e o Prof.Vinícius 
Aurélio Constantino respectivamente Presidente e Vice-Presidente e seus Secretários apresentados após o 
ato da posse pelo Presidente eleito os Srs. Ubirajara Hilário Chagas e o Eng.Walter Pereira de Carvalho. 
E não havendo que quisesse fazer o uso da palavra após a leitura pelo Secretário da ATA, o Presidente 
anunciou que a mesma estava aprovada. 
Assuntos Gerais:. 1) A Prof.Sandra Maria falou sobre o Seminário da Educação e por virtude do feriado 
possivelmente  a  programação  será  antecipada.  2)  O convidado Sr.Otacílio  explanou sobre  Grupo de 
Pesquisadores Negros. 3) A conselheira Gilda sugeriu que as convocações para reuniões ordinárias e 
extraordinárias além do Diário Oficial de Santos, publicar na coluna do leitor ou agenda cidadão do jornal 
ATribuna, Portal dos Conselhos. O Sr.Vinícius informou que além das publicações no diário ofício esta 
sendo  divulgado  no  Portal  dos  Conselhos.  4)  Sobre  os  100  anos  da  Umbanda  que  acontecerá  em 
novembro o Sr.Ubirajara comentou que após as eleições se reunirá com o Secretário de Cultura Sr.Carlos 
Pinto sobre a programação,tendo o Pai Marcelo que estava presente como convidado que mesmo sendo 
da área do Candomblé informou que pode colaborar na organização dos festejos. 5) O Sr.Otacílio sugeriu 
pra semana da Consciência Negra que fosse exibidos filmes temáticos sobre discriminação nas salas de 
cinemas em Santos e o Presidente Dr.Ivo informou que estará conversando com o Coordenador Cine 
Posto  4  do  MISS  da  Secretaria  de  Cultura  o  Sr.Nívio  sobre  a  idéia  apresentada.  6)  O  Presidente 
aproveitando o assunto semana da Consciência  Negra anunciou aos presentes que no dia 19-11-2008 
acontecerá no auditório da OAB-Santos às 19h30 uma homenagem referente aos 120 anos da Abolição 
onde serão homenageados 34 pessoas das quais elencou na seguinte ordem: na parte Jurídica Dr.Bley 
Pizarro, Cássia, João Miller e Silvia, na Educação: Augusta, Valdenir Barreto, Geraldo e Ornellas, na 
Saúde:  Janice,  Yara  e  a  ex-diretora  do  hospital  Ana  Costa,  na  Cultura:  Miriam,  André  Leahum, 
Guilherme Cruz, Giovane, Carlos Pinto e o professor de dança Carlinhos, no Sindical: Décio Clemente e 
Paulo Constantino, pela Comunidade: Bira, Yara, Walter, Sâmara, Vargas e o Café, no Esporte: Índia, 
Marcela,  Maria  dos  Remédios  e  Caio,  na  Religião  de  Matriz  Africana:  Fomo(Carlinhos), 
Samba(Cristiano), Helena, Badeh e in memorian Graciana 7) O Vice Presidente Vinícius informou sobre 
a entrega da Medalha Quintino de Lacerda no dia 08/11/2008 às 19h na Câmara de Santos ressaltando os 
nomes dos homenageados e o Conselheiro Ubirajara fez a distribuição dos convites do evento para os 
presentes. 8) O Convidado Badeh juntamente com a Conselheira Sra.Marta apresentou o Projeto: Saúde e 
Religiões de Matriz Africana que foi lido por este Secretário para os presentes estarem a par sobre os 
objetivos e métodos que serão implantados nas ações e prevenções. 9) A Conselheira Agostinha informa 
sobre  os  dados  preliminares  do  IPEA....  s/  desigualdade  entre  negros  e  brancos,  com  
entrega  de  cópia  da  pesquisa:  Retrato  das  Desigualdades  e  respectivas  tabelas  (  site 
 http://www.ipea.gov.br/sites/000/2/destaque/Pesquisa_Retrato_das_Desigualdades.pdf e 

http://www.ipea.gov.br/sites/000/2/destaque/Pesquisa_Retrato_das_Desigualdades.pdf


 http://www.ipea.gov.br/sites/000/2/destaque/Tabelas_Retrato_das_Desigualdades.pdf ) 10) O Sr Vinícius 
informou que como não foi aprovado o novo regimento interno do Conselho que consta que além do 
Presidente  e  Vice-Presidente  fará  parte  da  Diretoria  o  1º  e  2º  Secretário,  estamos  impossados  e  os 
trabalhos acontece nos moldes do antigo regimento interno que a Diretoria do Conselho é Presidente, 
Vice-Presidente, Secretário Geral, 1º e 2º Secretário e em seguida passou a palavra a Dr.Ivo Miguel que 
fez  o  convite  a  Conselheira  Agostinha  Ambrósia  F.  de  Souza  para  fazer  parte  da  mesa  diretora  do 
Conselho Municipal de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra de Santos que aceitou 
com muita satisfação o convite. O Sr.Vinícius informou ao Presidente que antes do início da reunião 
conversou com a Sra.Agostinha e com a Sra.Yvie que excepcionalmente nessa assembléia estivessem 
auxiliando os trabalhos de secretaria para darmos mais dinâmica nos trabalhos. O Presidente agradeceu a 
prestação por elas prestadas.  11) A próxima reunião será  30/10/2008 – 15hs – local a confirmar  : já 
definido que um dos itens da pauta será audiência pública para preenchimento das vagas em aberto, no 
Conselho.12) O Sr.Otacílio pediu que temos que discutir  a política de   bônus no vestibular da Fatec; 
 sugeriu criar uma comissão para esse fim, sendo anunciada pelo Presidente uma comissão provisória com 
os Prof. Vinícius, Profa.Sandra Maria, Profa.Yvie Fávero, João Roberto e Cosme, que aguardará apenas o 
material referente ao tema, para estudo e discussão,  que será levantado pelo Sr.Otacílio em atendimento 
solicitado pelo Presidente. 13) O Sr.Vinícius pediu para constar na ata que a conselheira Gilda não estava 
na posse e assinou a ata naquele momento.  Nada mais havendo a  ser tratado, o Sr. Presidente deu por 
encerrado os trabalhos lavrando-se a presente ata que vai por ele e por mim assinada.

Santos, 25 de setembro de 2008.

Presidente: Ivo Miguel Evangelista Santos

Vice-Presidente/Secretário: Vinícius Aurélio Constantino
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