
ATA  DA  ASSEMBLÉIA  GERAL  ORDINÁRIA  DO  CONSELHO  MUNICIPAL  DE 
PARTICIPAÇÃO  E  DESENVOLVIMENTO  DA  COMUNIDADE  NEGRA  DE  SANTOS 
REALIZADA EM 30/10/2008

Aos trinta dias do mês de outubro de dois mil e oito, realizou-se após convocação em  Diário Oficial do 
Município de Santos no auditório do Banco do Brasil sito à Rua XV de Novembro 195 – 9º andar 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. Ivo Miguel Evangelista Santos que anunciou antes do início 
dos trabalhos que no dia 16/10/2008 esteve presente na sala do Conselho, sito à Rua XV de Novembro 
195 - 9º andar, o Conselheiro suplente de Entidades Religiosas de Matrizes Africanas, Sr. Antônio Marcio 
Santana,  que naquele momento assinou o livro de posse dos conselheiros que ocorreu no dia 01/09/2008 
na Sala Esmeraldo Tarquínio, no Paço Municipal e, logo após os informes 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 
25/09/208 e aprovada pelos presentes. 2- Assuntos Gerais: Audiência Pública para o preenchimento das 
cadeiras vagas nos seguintes segmentos: I – representantes das Universidades da Região Metropolitana da 
Baixada Santista; II - representantes do Sistema “S” (Sesc, Senac, Senai, etc); III – representantes de 
entidade  representativa  da Comunidade  Negra  no setor  de  Cultura;  IV – representantes  suplentes  de 
entidades  representativas  da  Comunidade  Negra;  V –  representante  suplente  de  entidades  voltadas  à 
mulher negra; VI – representantes de entidades com projetos educacionais voltados à Comunidade Negra. 
Foram  adotados  os  seguintes  procedimentos:  a-)  Inscrição  dos  interessados  em  concorrer  ao 
preenchimento das vagas citadas acima; b-) Apresentação dos inscritos; c-) Eleição; d-) Posse dos eleitos. 
Cumprindo  esta  seqüência,  os  segmentos  ficaram  assim  representados:  I  –  representantes  das 
Universidades da Região Metropolitana da Baixada Santista: não compareceram interessados em ocupar 
a vaga; II - representantes do Sistema “S” (Sesc, Senac, Senai etc): José Luiz de Carvalho Aguiar; III – 
representantes  de  entidade  representativa  da  Comunidade  Negra  no  setor  de  Cultura:  Denise  T.  F.  
Palhares;  IV  –  representantes  suplentes  de  entidades  representativas  da  Comunidade  Negra:  Carlos 
Augusto da Costa;  V – representante  suplente  de entidades  voltadas à mulher  negra:  Dina Elizabeth  
Evangelista Santos; VI – representantes de entidades com projetos educacionais voltados à Comunidade 
Negra:  Otacílio  Favero de Souza.   Na seqüência,  o presidente procedeu à leitura da Programação da 
Semana da Consciência Negra, com diversos eventos agendados para o período compreendido entre 17 e 
21 de novembro de 2008, incluindo a programação do dia 17, das 12 as 14 horas, na Praça Mauá. O Sr. 
Ubirajara convidou a todos para participarem dos seguintes eventos: 1- lançamento do Livro: “A Presença 
do Homem Negro em Santos”,  de J.  Muniz,  dia  02 de dezembro de 2008,   na  Livraria  Realejo;  2- 
atividade religiosa em Caruara, dia 06 de dezembro de 2008, sábado, a partir das 15 hs., onde serão 
prestadas oferendas a Oxum;  3- cerimônia de plantio das espécimes nativas, denominadas Dendezeiro, 
Iroco e Baubau, seguindo o ritual específico de plantio, a ser realizada no Horto Municipal, dia 20 de 
novembro. O Sr. Ubirajara também informou que  na passagem do ano, serão disponibilizadas três tendas 
na orla da Praia, assim distribuídas: uma tenda para o candomblé e duas tendas para a umbanda. Nesse 
sentido,  foi  formada  uma  comissão,  entre  os  representantes  desse  segmento,  para  organização  das 
atividades, mediante a recomendação de envolvimento de todos e atendimento aos interessados até o final 
do evento.   O convidado Otávio Matoso informou que pretende incentivar e participar da formação de 
Conselho  Municipal  em Praia  Grande,  sendo estimulado  pela  diretoria  do  Conselho  a  participar  das 
reuniões como convidado. Aproveitou para sugerir a inclusão de vaga para um representante da Região 
Metropolitana,  neste  Conselho.  Neste  sentido,  o  presidente  Ivo  colocou-se  à  disposição  para  os 
esclarecimentos necessários à formação do Conselho, em Praia Grande, comprometendo-se a avaliar a 
possibilidade legal da inclusão sugerida. Em relação aos homenageados durante o evento dos 120 anos da 
Abolição, programado para o dia 19/11/2008, na OAB, e já citados na ata da reunião de 25/09/2008, o 
presidente acrescentou cinco personalidades, a seguir elencadas: 1- Mãe Cilene; 2- Mãe Aparecida; 3- 
Dra. Sarah Jane Barbosa dos Santos; 4- Câmara Municipal de Santos e 5- prefeito João Paulo Tavares 



Papa. O Centro Espírita Caboclo Cobra Coral protocolou  ofício, com o fim de solicitar o auxílio do 
Conselho para reserva de um espaço para o evento programado para 14 de novembro, em homenagem aos 
100 anos da Umbanda. O Sr. Otacílio, acerca de sua sugestão, na reunião de 25/09 pp.,  para exibição de 
filmes  temáticos  durante  a  Semana  da  Consciência  Negra,  esclareceu  que  sua  real  proposta 
compreenderia a  exibição de filmes nas próprias escolas, tendo encaminhado projeto específico à Seduc 
com esse fim,  momento em que o presidente se pronunciou, tendente a aguardar o posicionamento da 
Secretaria de Educação e colocou-se  à disposição para auxiliar nos tramites junto a referida Secretaria. 
No mesmo sentido, a conselheira Denise sugeriu a exibição de filmes de caráter religioso, mantendo-se a 
preocupação de não  conflitar  com outras  religiões.  O vice-presidente  alertou  sobre  a  necessidade  de 
autorização prévia do autor para a veiculação ou exposição de filmes em espaço público. O presidente 
informou que a próxima reunião do Conselho está agendada para o dia 27 de novembro 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, 30 de outubro de 2008.
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