
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL 
DE PARTICIPAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE NEGRA 
DE SANTOS REALIZADA EM 25 DE FEVEREIRO DE 2010: 
  

Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro 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 oito de janeiro de Dois Mil e Dez, e 
dispensada a sua leitura, tendo em vista a publicação prévia da mesma no 
portal dos conselhos. 2 – Exposição de assuntos tratados no Comitê de 
Assuntos Antidiscriminatórios: O presidente Ivo informou detalhes da 
reunião de 18 de fevereiro pp, destacando-se a apresentação de minuta 
proposta de Termo de Cooperação Técnica e a possibilidade de levar essa 
discussão ao Condesb e a Agem. Foi agendada nova reunião para o dia 24 
de março, 10 horas, na Câmara Municipal de Santos. 3 – Formatação do 
Calendário de Atividades do Conselho para o ano de 2010: O presidente 
Ivo sugeriu aos conselheiros a elaboração de sugestões para composição 
do calendário fixo de atividades do Conselho, a serem discutidas na 
próxima reunião.  Nesse sentido, definiu-se pleitear o retorno da premiação 
da Medalha Quintino de Lacerda, pela Câmara Municipal de Santos. 4 – 
Participação aos Conselheiros dos assuntos discutidos sobre a última 
reunião do Comitê de Objetivos do Milênio:  O presidente Ivo releu os oito 
objetivos do milênio, comentando e destacando a importância de garantir 
os interesses da Comunidade Negra.  5 – Calendário Escolar 2010, 
referente a Lei 10639/2003:  Discussão adiada, em função da ausência das 
conselheiras representantes da Secretaria de Educação; 6 - Assuntos 
Gerais: a) Referendada a recondução dos conselheiros Ubirajara e Denise 

como representantes no Conselho Municipal de Saúde; b) falou-se da Lei 

de Incentivo ao Esporte e do projeto embrionário de Responsabilidade 
Portuária, destinado a premiar empresas com responsabilidade portuária. 
O presidente agradeceu a presença de todos e informou o agendamento 
da próxima reunião ordinária do Conselho, para o dia 25 de março de 2010. 
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, 25 de fevereiro de 2010. 
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