
ATA  DA  ASSEMBLÉIA  GERAL  ORDINÁRIA  DO  CONSELHO  MUNICIPAL  DE 
PARTICIPAÇÃO  E  DESENVOLVIMENTO  DA  COMUNIDADE  NEGRA  DE  SANTOS 
REALIZADA EM 28 DE NOVEMBRO DE 2008:

Aos vinte e oito dias do mês de novembro de dois mil e oito, realizou-se após convocação em Diário 
Oficial do Município de Santos, a Assembléia Geral Ordinária 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 itens 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 30/10/2008 e aprovada pelos presentes. 2- Ações da Semana da Consciência Negra: O 
presidente comentou  sobre  todos  os  eventos  realizados  durante  a  Semana  da  Consciência  Negra, 
mencionando  individualmente  cada  um  deles,  avaliando  satisfatoriamente  toda  a  programação  e 
aproveitando para agradecer o empenho dos conselheiros que contribuíram para abrilhantar os eventos 
programados. O conselheiro Carlos Augusto classificou como marcante o discurso do Sr. Benvindo, por 
ocasião da homenagem realizada na OAB.  A conselheira Janice convidou os presentes para participarem 
do I Simpósio "Santos e a Cultura da Não-Violência" – Impactos da Violência na Saúde e a importância 
da  notificação  como  instrumento  para  efetivação  de  políticas  públicas,  programado  para  o  dia 
04/12/2008.,  no Auditório  da UNIP – Av.  Rangel  Pestana,  147,  reforçando aspectos  de vigilância  e 
prevenção, mencionando que as notificações de violência são quatro vezes superiores em negros e pardos, 
em relação aos brancos. O conselheiro Ubirajara,  aproveitando a presença do comandante Trovão da 
Guarda Municipal,  agradeceu pelo apoio aos eventos  programados e  demonstrou preocupação com a 
segurança da área da praia, sobretudo no período de verão. O Comandante se comprometeu em auxiliar 
na realização dos eventos, a sempre que possível. O presidente agradeceu ao Comandante Trovão pelo 
apoio recebido da Guarda Municipal de Santos, durante todo o período das festividades. O conselheiro 
Marcelo  elogiou  o  trabalho  realizado  pelo  Conselho  durante  a  realização  dos  eventos,  considerando 
produtiva a Semana.  Lamentou,  apenas a ausência de alguns representantes da cadeira de religião de 
matriz  africana,  recomendando  a  união  entre  todos  os  representantes.  O  presidente  enfatizou  que  o 
Conselho preocupa-se com o seu papel e tem dado a devida visibilidade à cadeira de matriz africana, 
empenhando-se na união de todos e fazendo jus à oportunidade que o Governo de Santos ofereceu. O 
vice-presidente do Conselho o Sr.Vinícius demonstrou sua preocupação em relação ao discurso que o 
representante da cadeira de matrizes africanas fez no evento do dia 20 de novembro na Pça Palmares que 
deveríamos ter que reivindicar as outras prefeituras a fazerem eventos como aquele e deixou registrado 
que aquele  ato  era  do Conselho da Comunidade Negra de Santos e não dos municípios  vizinhos.  O 
conselheiro Marcelo, em relação ao evento realizado na Praça Palmares, que contou com a presença de 
representantes de matrizes africanas da Praia Grande e São Vicente, esclareceu aos presentes que sua fala 
foi  no sentido de “sensibilizar  o poder público”  e não “reivindicar”.   O presidente  ponderou que os 
visitantes somaram-se aos presentes; também, ressaltou a importância de motivar a participação de todos, 
mencionando Samba e o Fomo. Outros conselheiros se manifestaram acerca das discussões em torno da 
cadeira de matriz africana e do evento religioso na Praça Palmares, sobretudo algumas pessoas que se 
apresentaram ao cerimonial, se afastando durante a realização do evento, havendo também a ponderação 
de que por força de muitos compromissos individuais religiosos, há dificuldades na compatibilização com 
atividades  públicas.  O conselheiro Ubirajara  esclareceu  que o Conselho tem insistentemente  buscado 
atender seus objetivos, procurando agregar todos os segmentos e preconizando o respeito entre todos. 
Comentou  sobre  a  ausência  de  pessoas  do  segmento  religião  de  matriz  africana,  lembrando  ainda  a 
disputa judicial ocorrida. Também citou o conselheiro Antonio Marcio Santana que se fez anunciar no 
evento,  permanecendo  o  tempo  todo em um estabelecimento  comercial  da  redondeza.   O presidente 
registrou  que  a  atitude  adotada  não  foi  a  mais  conveniente,  reputando  como  decepcionante  a  não 
participação do Marcio, ressaltando  que o mesmo terá a oportunidade de esclarecer o ocorrido. Destacou 
o fator democrático do Conselho, que objetiva desenvolver políticas públicas e afirmativas, ponderando 
que  a  cadeira  de  matriz  africana  se  agrega  ao  Conselho,  cujos  componentes  foram  eleitos  para 



participação no Conselho, sujeitando-se ao regramento estatutário.  O conselheiro Marcelo, ponderou que 
como líder religioso, tem a atribuição de aglutinar pessoas, exercendo a função de auxiliar seus irmãos de 
fé,  cabendo-lhe  a  responsabilidade  de  atendê-los  a  contento.  O conselheiro  Vinícius  lembrou  que  a 
presença de pessoas de outros municípios nos festejos é sempre salutar, mesmo que a cidade não dependa 
de  outros  municípios  para  a  realização  desses  eventos.  Também  lamentou  a  postura  antiética  da 
coordenação da COPIRE, declarando-se autora da programação das atividades  relativas à Semana da 
Consciência Negra, conforme publicação no Jornal A Tribuna, no dia 17 de novembro de 2008. Nesse 
sentido, agradeceu ao referido Jornal, que reconheceu o esmero e autoria deste Conselho, aproveitando 
para agradecer, também, às Secretarias parceiras, sobretudo a Secretaria de Comunicação, que destinou 
espaço para a programação e contexto histórico.  3- Assuntos Gerais de interesse da Comunidade:  O 
conselheiro Ubirajara discorreu sobre sua atuação no Conselho Municipal de Saúde e relatando como está 
o andamento dos serviços nas unidades básicas de saúde, ficou decidido por sugestão do presidente que 
este Conselho encaminhará ofício ao CMS referendando o assento dos conselheiros Ubirajara e Denise. O 
conselheiro Jorge Fernandes  parabenizou o Conselho pelas atividades  realizadas,  sendo devidamente 
esclarecido pelo presidente acerca da alteração de data de alguns eventos, dando-se por satisfeito com os 
esclarecimentos recebidos.  Manifestou-se sobre a matéria do Jornal A Tribuna, na qual a Copire assumiu 
a autoria da programação, recebendo os devidos esclarecimentos do conselheiro Ubirajara, sobretudo por 
deter o respeito das autoridades e discorreu sobre todos os desencontros ocorridos nas informações do Sr. 
José  Ricardo.  Assim,  o  conselheiro  Jorge  Fernandes  deu  por  encerrada  a  discussão.  O  presidente 
informou ter recebido ligação do José Ricardo, dizendo que ia procurá-lo para elaborar em conjunto a 
programação da Semana da Comunidade Negra, o que não ocorreu, lembrando a preocupação constante 
que a programação estivesse correta e que constassem os créditos devidos ao Conselho. Nesse sentido, o 
presidente entregou a programação à Secretária de Assuntos Jurídicos, Dra. Ângela Sento Sé, contando 
com o seu integral apoio para a realização dos eventos. Lembrou também que a Dra. Sarah Jane oficiará à 
Secretaria de Assuntos Jurídicos sobre a Cartilha do quesito raça/cor. Para fechar o assunto, frisou que as 
divergências se originaram nas atitudes inadequadas do referido Senhor. A conselheira Tatiana comentou 
que o coordenador da Copire tem assento no Conselho e sua postura não permitiu outra alternativa que 
não fosse a cisão. O conselheiro Vinícius constatou ser a terceira reunião consecutiva que o Sr. José 
Ricardo,  entre  outros  conselheiros,  estavam  ausentes  e  que,  por  questões  regimentais,  oficiará  às 
respectivas  Secretarias,  solicitando  a  substituição  dos  conselheiros  faltosos.  Também  solicitou  aos 
conselheiros Carlos Augusto, Tatiana e Jorge Fernandes, a entrega da documentação restante, necessária à 
regularização do assento no Conselho, mediante promessa dos mesmos em regularizar a pendência no 
menor tempo possível. A conselheira Tatiana, em parceria com as conselheiras Diná e Denise, apresentou 
propostas da cadeira de Entidades Voltadas à Mulher Negra,  para 2009, cujos projetos agregar-se-iam às 
datas fixas do Conselho, passando a descrevê-los: 1- Criação do Coral Negro, que se apresentaria na 
abertura das solenidades oficiais; 2- Criação de um grupo de danças; 3- Campanha publicitária sobre a 
baixa estima da mulher negra, contando com a participação de modelos negros, mediante concurso, os 
quais ficariam à disposição da municipalidade, não obstante a observância de alguns dos presentes, com 
relação à questão etária das participantes, devendo contemplar todas as faixas etárias. 4- Criação da Feira 
Preta Santista, nos mesmos moldes da Feira Preta de São Paulo. Nesta atividade, os representantes da 
cadeira de entidades religiosas de matriz africanas definiriam os produtos a serem comercializados com 
proposta de reverter a receita auferida em favor de um fundo específico, em prol do desenvolvimento da 
Comunidade  Negra,  a  ser  criado  oportunamente.  5-  criação  de  Boletim  Informativo  sobre  a  Mulher 
Negra. Nesse sentido, a conselheira Janice se ofereceu como voluntária, juntando-se também ao grupo, o 
conselheiro Jorge Fernandes, jornalista.  A proposta foi aprovada e a comissão será criada posteriormente. 
A conselheira Dina reforçou a importância da integração entre todas as cadeiras, além da publicidade e 
visibilidade dos assuntos tratados. O conselheiro Ubirajara registrou que o Conselho Municipal do Idoso 
concentra maior atendimento na Zona Leste e possui menos equipamentos na Zona Noroeste, sugerindo 
que os equipamentos atendessem no final-de-semana. Nesse sentido, o presidente Ivo enfatizou que o Sr. 
Carlos Augusto, na qualidade de representante do CMI leve essa preocupação ao referido Conselho. O 
Conselheiro Ubirajara também reivindicou que o Sr. Carlos leve a recomendação de melhor atendimento 
de idosos nos Equipamentos de Saúde. O presidente distribuiu aos presentes o convite para o lançamento 
do livro denominado O Negro na História de Santos,  do jornalista e historiador J. Muniz Jr., no dia 02 de 



dezembro, 19 horas, na Livraria Realejo, convidando a todos para o evento. O presidente informou o 
agendamento de reunião extraordinária do Conselho, agendada para o dia 10 de dezembro de 2008. 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.
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