
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
PARTICIPAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE NEGRA DE SANTOS, 
REALIZADA EM 07 DE ABRIL DE 2011: 
Aos sete dias do mês de abril de Dois Mil e Onze, 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, na Rua Riachuelo nº 104, 
sala de reuniões, 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 
de Reunião Anterior: Aprovada a ata da Assembléia do dia um de março de Dois Mil e Onze; 
2) Indicação de um Representante do Conselho para compor o GAFCE (Grupo 
Articulador de Fortalecimento dos Conselhos de Escola) conforme Decreto nº 5803 de 
02 de março de 2011: O presidente Ivo recebeu o ofício nº 768/2011-GAB-Seduc, de 16 de 
março de 2011, solicitando um representante do Conselho para compor o Grupo Articulador 
de Fortalecimento dos Conselhos de Escola, GAFCE-SANTOS, constituído pelo DECRETO 
N° 5.803, de 02 de março de 2011, com agendamento da posse para o dia 14 de abril. Para 
compor esse Conselho, o presidente sugeriu o nome do conselheiro Ubirajara, e como 
segunda opção, a conselheira Agostinha. A indicação foi aceita pelo conselheiro Ubirajara e 
referendada pelos presentes. 
3) Discorrer sobre o andamento do tramite do processo eletivo do Conselho de 
Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra; O presidente Ivo ratificou que o 
Dr. Valter de Carvalho, da Copire, atuará como presidente da Conferência e ele, como vice-
presidente. Também informou que o Regimento está sendo ajustado, impossibilitando a 
realização das pré conferências, inclusive as previamente agendadas, antes da sua 
publicação no Diário Oficial. Nesse sentido, os conselheiros Bade e Denise, solicitaram que a 
Copire, em situação análoga, avise sobre o cancelamento das pré-conferências com maior 
antecedência. O presidente Ivo encarregou-se de transmitir esse posicionamento e noticiou 
que a Copire encaminhará cópia da publicação do Regimento a todos os conselheiros, logo 
após a sua publicação. Também informou sobre o interesse de algumas Escolas de Samba 
em participar das pré-conferências e da Conferência Municipal. 4) Indicação e votação dos 
candidatos a serem homenageados com a Medalha “Quintino de Lacerda” – 13 de 
maio: O presidente detalhou os tramites relativos à outorga da Medalha “Quintino de 
Lacerda”, sendo alguns nomes lembrados pelos conselheiros presentes, como Roseli de 
Oliveira, Padre Walfran, Paulo Pequeno Alves, Associação dos Cortiços de Santos, 
Cooperativa „Costurando o Amanhã‟, da Vila Gilda, Escola de Samba X-9 ou Escola de 
Samba Brasil, Fundação Arquivo e Memória de Santos, a serem referendados em próxima 
oportunidade. 5) Assuntos Gerais: a) O conselheiro Ubirajara entregou ao presidente Ivo, 
cópia das propostas aprovadas na Pré-conferência do Conselho Municipal de Cultura. 
Recomendou-se solicitar ao Secretário de Cidadania, o encaminhamento de ofício ao 
Conselho de Cultura, solicitando assento do Conselho da Comunidade Negra no Concult; b) 
O presidente convidou a todos para cerimônia em homenagem a Esmeraldo Tarquínio, no 
Cemitério do Paquetá, agendada para o dia 12 de abril, 10 horas. Aproveitando o ensejo, o 



presidente Ivo sugeriu que se estude a possibilidade de definir um local para abrigar os 
despojos de outros integrantes da Comunidade Negra, além de acompanhar a reforma de 
campas de outras personalidades negras, incluindo a de Esmeraldo Tarquínio; c) O presidente 
aproveitou para esclarecer que o Secretário Paulo Murat tem mantido contato com a 
Secretária Suely Maia, sobre a tramitação do processo relativo à Lei 10.639 e que o assunto 
está sendo encaminhado devidamente; d) foi comentada a participação da conselheira 
Sandra Pereira, em Programa de TV, anunciando parceria com a Afrosan; e) alguns 
conselheiros manifestaram-se acerca de certas veiculações recentes, de desrespeito e 
racismo, sempre acompanhadas pelo Conselho. O presidente informou o agendamento da 
próxima reunião ordinária do Conselho, para o dia 28 de abril de 2011. Nada mais havendo a 
tratar, o presidente deu por encerrados os trabalhos, lavrando-se apresente ata, que vai por 
ele e por mim assinada. Santos, 07 de abril de 2011. 
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