
ATA  DA  ASSEMBLÉIA  GERAL  ORDINÁRIA  DO  CONSELHO  MUNICIPAL  DE 
PARTICIPAÇÃO  E  DESENVOLVIMENTO  DA  COMUNIDADE  NEGRA  DE  SANTOS 
REALIZADA EM 29 DE JANEIRO de 2009:

Aos vinte e nove dias do mês de janeiro de Dois Mil e Nove, 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 Dr. 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: 
A pedido em plenária  do Vice-Presidente  Vinícius Aurélio Constantino da dispensa da leitura  da ata 
anterior por te sido uma assembléia à qual houve presença para uma breve palestra das Secretarias da 
Educação, Saúde e Ação Social referentes a implantação do quesito raça/cor nos sistemas de cadastro da 
Prefeitura,  sendo  que  a  sugestão  dada  foi  aceita  pelos  presentes  considerando  aprovada  a  ata  da 
Assembléia Extraordinária do Conselho Municipal de Participação e Desenvolvimento da Comunidade 
Negra de Santos,  do dia 10 de dezembro de 2008.  
2-  Cronograma  do  ano  2009:   O  presidente  Ivo  apresentou  as  propostas  de  trabalho  para  o  ano, 
detalhando individualmente cada uma, assim elencadas: a) Plantão para orientação jurídica, a se realizar 
todas as quintas-feiras, no horário das 10h00 as 12h30, com início previsto para 20 de fevereiro de 2009; 
b)  curso  de  Orubá,  língua  nativa  da  Nigéria,  a  ser  ministrado  por  professor  da  USP,  com direito  a 
certificação; c) Entrega da Medalha Quintino de Lacerda, condecorando três pessoas físicas e três pessoas 
jurídicas, com data prevista p/ maio;  d) formação de Comissão para acompanhamento da implementação 
da  Lei  10.639,  em  parceria  com  a  Secretaria  de  Educação;  e)  formação  de  comissão  para 
acompanhamento  das  políticas  de  saúde  da  comunidade  negra;  f)  formação  de  comissão  para 
acompanhamento dos refugiados de países africanos; g) promover palestra em comemoração ao Dia da 
Mulher;  h)  promover  a  Semana  da  Consciência  Negra,  com data  prevista  para  novembro  de  2009; 
Apresentadas  as  sugestões,  o  presidente  Ivo  abriu  a  palavra  aos  presentes  para  outras  sugestões  de 
atividades  para  o  corrente  ano,  assim  elencadas:  a)  promoção  de  eventos  contra  a  discriminação, 
buscando o apoio da mídia; b) inclusão do tema “Saúde da População Negra”, na Semana da Saúde do 
Adulto;  c) inserir nas comemorações do mês do folclore, realizadas durante o mês de agosto,  concurso 
temático,  buscando parceria com outras Secretarias,  sobretudo a de Educação;  d) formação de comissão 
para acompanhamento do Sistema de Cotas; e) publicação,  na Agenda Cidadã,  todas as atividades e 
eventos  programados  pelo Conselho;  f)  composição  de site  do Conselho;  g)  visitas   monitoradas  ao 
Engenho  dos  Erasmos,  visando  a  recuperação  da  história  do  Negro;  h)  promoção  de  ato  público, 
mobilizando a comunidade negra s/ as  questões para aprovação do estatuto da igualdade racial,  com 
sugestão de 13/05 para a sua realização.   Encerradas  as sugestões e colocadas  em votação,  todas as 
propostas foram aprovadas, sendo decidido que a composição das comissões será formalizada na próxima 
reunião do Conselho.  3- Assuntos Gerais: O conselheiro Jamir parabenizou o Conselho pela elaboração 
do calendário anual das reuniões,  possibilitando a todos melhor adequação de suas agendas,  além da 
utilização  da  comunicação  via  e  mail,  sempre  bem vinda.  O conselheiro  Otacílio  comprometeu-se a 
distribuir  posteriormente  o  calendário  de  programação  do  Movimento  Negro  Unificado,  para 
acompanhamento e participação dos conselheiros. A conselheira Diná informou que algumas sugestões 
estão sendo amadurecidas e serão apresentadas aos conselheiros após a discussão prévia com a Diretoria 
Executiva.  O  presidente  Ivo  deu  as  boas  vindas  ao  conselheiro  Walter  Pereira  de  Carvalho,  recém 
empossado como coordenador  da COPIRE. O conselheiro  Walter  agradeceu a  acolhida,  colocando a 
Coordenadoria  à  disposição  do  Conselho  e  enfatizando  o  seu  propósito  de  colaborar  com  todas  as 
iniciativas do Conselho. O Sr. Luiz Antonio Calazans, na condição de convidado, agradeceu a acolhida, 



parabenizando o Conselho pela atuação.  O Pai Marcelo convidou a todos os presentes para o evento 
religioso,  em homenagem a Iemanjá,  em parceria  com a Prefeitura  de Santos  e outras entidades  de 
Matrizes Africanas, a se realizar no dia 07 de fevereiro, a partir das 14 horas, promovendo o turismo da 
cidade e abrangendo questões  esportivas e gastronômicas.  A conselheira Yvie  noticiou que a partir de 
07  de  fevereiro  serão  abertas  as  inscrições  para  novos  cursos  gratuitos,  na  modalidade  à  distância, 
preferencialmente  para  educadores,  podendo  ser  estendidos  aos  conselheiros  interessados,  bastando 
acessar  o  site  WWW.egov.santos.sp.gov.br/ead.  O  conselheiro  Otacílio  convidou  a  todos  para  o 
Seminário em Guarujá,  versando sobre o Movimento Negro, a se realizar  em Guarujá, no dia 14 de 
fevereiro, a partir das 09 horas. Outra questão abordada, consiste na aprovação do Estatuto da Igualdade 
Racial  que  tramita  em Brasília,  sem grande  apoio  /  interesse  dos  parlamentares.,  merecendo  grande 
mobilização pública. Pai Marcelo também citou a campanha SOS Palestina, promovida pela Mesquita 
localizada  na  Av.  Afonso  Pena,  propondo ações  de  união  e  apoio.  Neste  sentido,  o  presidente  Ivo, 
destacou ser de competência da Copire, não obstante a colaboração e o acompanhamento do Conselho. O 
presidente informou o agendamento da próxima reunião ordinária do Conselho, agendada para o dia 26 de 
fevereiro  de  2009.  Nada  mais  havendo  a  tratar,  o  Sr.  Presidente  deu  por  encerrados  os  trabalhos, 
lavrando-se a presente ata, que vai por ele e por mim assinada. Santos, 29 de janeiro de 2009.
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