
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL 
DE PARTICIPAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE NEGRA DE 
SANTOS REALIZADA EM 24 DE JUNHO DE 2010: 
 Aos vinte e quatro dias do mês de junho de Dois Mil e Dez, 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 Dr. 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: Aprovada a ata da Assembléia Ordinária do dia vinte e 
sete de maio de Dois Mil e Dez. 2- Considerações sobre o Comitê 
Metropolitano de Enfrentamento ao Racismo e Fomento de Política de Ações 
Afirmativas: O presidente Ivo forneceu detalhes da última reunião, oportunidade 
em que foram discutidas as ações pontuadas na oficina de capacitação e 
dificuldades encontradas nesse evento. 3- Exposição sobre a Regulamentação 
das Casas de Culto da Religiosidade de Matrizes Africanas: O assunto foi 
amplamente discutido, incluindo a citação de caso de intolerância religiosa, 
dificuldades encontradas na realização de diversos eventos, o atendimento à 
legislação existente e a importância de mobilização. 4- Considerações em 
relação a entrega da Medalha “Quintino de Lacerda”: O presidente Ivo 
comentou sobe o planejamento desse evento, mencionando o contato com os 
futuros agraciados, já definidos na reunião anterior, ainda sem data 
determinada e com previsão de ser realizado no Teatro Guarany ou na sede da 
OAB. 4- Informações sobre o Comitê de Saúde da População Negra: O 
assunto foi abordado pelo presidente Ivo, preocupado com a informação obtida 
em reunião sobre anemia falciforme, dando conta do aumento do registro de 
crianças com traço da anemia falciforme. Também foi discutida a portaria 55, 
de 29/01/2010, publicada no DOU em 01/02/2010, expedida pelo Ministério da 
Saúde / Secretaria de Atenção à Saúde, que aprova o protocolo clínico e fixa 
diretrizes terapêuticas sobre a anemia falciforme. Comentou-se, também, que 
alguns municípios da Região Metropolitana da Baixada Santista não seguem o 
protocolo, dificultando o desempenho da comissão de Anemia Falciforme, que 
tem metas a cumprir. Foi discutida, ainda, a possibilidade de elaboração de 
cartilhas e campanhas de esclarecimento, além de abordar a questão da 
Hidroxiuréia. 6 - Assuntos Gerais: Evento programado para o dia 26 de agosto, 
Negritude e Meio Ambiente, exposição do Conselheiro André sobre o Negro e 
as questões ambientais, na Estação da Cidadania; dia 05 de julho, Reunião na 
OAB de São Vicente, sobre a reativação do Conselho da comunidade Negra, 
com palestras sobre anemia falciforme e saúde. O presidente agradeceu a 
presença de todos e informou o agendamento da próxima reunião ordinária do 
Conselho, para o dia 29 de julho de 2010. Nada mais havendo a tratar, o 
presidente deu por encerrados os trabalhos,  lavrando-se a presente ata, que 
vai por ele e por mim assinada. Santos, 24 de junho de 2010. 
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