
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
PARTICIPAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE NEGRA DE SANTOS 
REALIZADA EM 26 DE NOVEMBRO DE 2010: 
  

Aos vinte e seis dias do mês de novembro de Dois Mil e Nove, 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 
nove de outubro de Dois Mil e Nove, tendo em vista a publicação prévia da mesma no 
portal dos conselhos; 2 - Semana da Consciência Negra (Avaliação dos eventos 
realizados nos dias 19 e 20/11/2009): O presidente Ivo avaliou como satisfatórias as 
comemorações da Semana da Consciência Negra, por atingirem seus objetivos; 
também registrou o seu lamento pela ausência do Sr. Walter, na Praça Palmares, 
contrariando o anteriormente combinado. Apesar disso, o desencontro foi contornado 
pelos conselheiros Bade, Marcelo e Denise, que se compuseram em favor do 
brilhantismo do evento. Diante do ocorrido, definiu-se que a preparação, 
acompanhamento e execução de futuros eventos religiosos serão de 
responsabilidade de todos os integrantes da Cadeira de Matriz Africana. Outros 
conselheiros se manifestaram sobre o evento, que ao final foi considerado satisfatório. 
O presidente registrou os cumprimentos ao conselheiro Ubirajara Hilário Chagas, pela 
organização da Missa na Igreja Santa Margarida Maria. 3 - Pré-Conferência de 
Saúde: O presidente do Conselho Municipal de Saúde, Sr. Roberto, discorreu acerca 
dos critérios técnicos para apresentação das propostas  para a Conferência Municipal 
de Saúde, dias 29 e 30 de janeiro de 2009, na UNIP, sendo referendados como 
delegados,  os conselheiros Ivo Miguel Evangelista Santos e Vinícius Aurélio 
Constantino; 4 - Assuntos Gerais: a) dia 30 de novembro, 11 hs, no Fórum 
Trabalhista, audiência sobre a prática de racismo sofrido no interior de loja comercial, 
em Santos, que contará com a participação de um representante do Conselho e um 
representante da Copire; b) dia 10 de dezembro, 15 hs, reunião extraordinária do 
Conselho, sob a pauta: Objetivos do Milênio; c) Divulgação do filme “A Origem do 
Homem”, a ser exibido no Departamento Regional de Saúde, primeiro andar, sala de 
reuniões. O presidente agradeceu a presença de todos e informou o agendamento da 
próxima reunião ordinária do Conselho, para o dia 26 de novembro 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 outubro de 2009. 
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