
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL 
DE PARTICIPAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE NEGRA DE 
SANTOS,  REALIZADA EM 25 DE OUTUBRO DE 2010: 
 Aos vinte e cinco dias do mês de outubro 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, na Rua Riachuelo nº 104, na 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 da Assembléia anterior: Aprovada a ata das 
Assembléias dos dias vinte e seis de agosto e oito de outubro de 2010. 2) 
Comentário sobre o “DIA NACIONAL DE MOBILIZAÇÃO PRÓ-SAÚDE DA 
POPULAÇÃO NEGRA”; O presidente Ivo convidou os presentes a participarem 
de palestra para discutir o Estatuto Racial, tendo como palestrantes Isabel 
Marques e Julio Evangelista, no auditório do INSS, dia vinte e oito de outubro, 
nove horas.  Aproveitou também, para informar a inclusão do conselheiro 
Ubirajara, no Comitê Técnico de Saúde da População Negra da Região 
Metropolitana da Baixada Santista. 3) Considerações sobre o “FÓRUM 
PERMANENTE DE EDUCAÇÃO” - LEI 10.639: O presidente Ivo informou aos 
presentes sobre o Fórum,  que incluiu no currículo escolar a história e a cultura 
afro-brasileira. A conselheira Sandra aproveitou para anunciar a programação 
de palestras sobre anemia falciforme, durante a Semana da Educação, que 
terá início em 08 de novembro pf. e o agendamento da Audiência Pública para 
eleição da Sociedade Civil do Fórum Permanente de Discussões da Lei nº 
10639/2003, no CAIS. Também entregou ao presidente Ivo o relatório com os 
dados obtidos no SIGES, relativo ao quesito raça/cor, classificado por escola 
municipal. 4) Finalização da “PROGRAMAÇÃO DO 20 DE NOVEMBRO”: Além 
da cerimônia oficial em homenagem a Zumbi dos Palmares, na Praça 
Palmares, outros eventos foram definidos, resultando na seguinte 
programação: Dia 12 de novembro, Orientação Jurídica Gratuita para Vítimas 
de Racismo, na Praça Mauá e, dia 22 de novembro, Orientação Jurídica 
Gratuita para vítimas de todos os tipos de Discriminação, na Praça José 
Bonifácio, sempre a partir das 9 horas. Dia 13 de novembro, 18 horas, Missa 
Afro, na Igreja Santa Bakhita, à Rua República Portuguesa, 20, Vila Mathias. 
Dia 15 de novembro, 19 horas, culto evangélico, na Igreja Cristo Reina, na Av. 
Pedro Lessa, 429, Ponta da Praia. Dia 17 de novembro, 19 horas 30minutos, 
palestra “África, Ontem e Hoje”, pelo professor Léo de Oliveira, na Estação da 
Cidadania, Av. Ana Costa, 340. Dia 18 de novembro, Caminhada Histórica pelo 
Quilombo do Jabaquara, com os alunos de Escolas Municipais de Santos, a 
partir das 9 horas; Orientação à população sobre anemia falciforme, na Praça 
Mauá, a partir das 9 horas; palestra de André Nascimento sobre “Racismo 
Ambiental” – Negritude e Meio Ambiente, com apresentação do Grupo Musical 
Choro Negro. Dia 19 de novembro, solenidade de premiação com a Medalha 
Quintino de Lacerda e Troféu Zumbi dos Palmares, apresentação do Coral do 
Sindicato dos Urbanitários e, lançamento da Cartilha de orientação às vítimas 
de racismo, na Sede da OAB/Santos, 19 horas.  Ainda no dia 19 de novembro, 
22 horas, Show do Grupo “Da Melhor Qualidade”, com a presença dos DJs 
Bafafinha e Léo Vinícius e apresentação da Bateria Unidos dos Morros, na 



Quadra da Escola de Samba Unidos dos Morros.  Dia 22 de novembro, 19 
horas, audiência pública para eleição da sociedade civil do Fórum Permanente 
de Discussões da Lei nº 10639/2003, no CAIS. As comemorações serão 
encerradas com o II Baile da Consciência Negra, dia 10 de dezembro, 22h30, 
no Salão de Mármore do Santos Futebol Clube. 5) Assuntos Gerais: a) a 
representante da Secretaria de Educação comentou sobre a distribuição de 
material informativo sobre Zumbi dos Palmares, Quintino de Lacerda e outros 
personagens históricos que se destacaram; b) Seduc também se comprometeu 
a encaminhar  a grade de horários referentes à prática de atividades lúdicas, 
sobretudo relacionadas à oferta de  aulas de capoeira, em vista da importância 
na continuidade dessa atividade; c) a conselheira Aimar comentou sobre o 
fortalecimento do projeto de Turismo Étnico, em função do apoio recebido pelo 
Conselho e pela Copire; também informou que participará de um casamento 
cigano em Sete Barras, com o apoio do Executivo daquele município;  d) A 
conselheira Denise informou sobre a atuação do Conselho, em Mongaguá e 
sobre a programação da Festa de Yemanjá, dia 17 de novembro, 19 horas, no 
Teatro Raul Cortez, que tem o apoio do Executivo. Também informou que o 
município de Guarujá decretou feriado no dia 20 de novembro; e) convite para 
o Show do Grupo “Da Melhor Qualidade”, dia 19 de novembro, 22 horas, na 
Quadra da Escola de Samba Unidos dos Morros, com a presença dos DJs 
Bafafinha e Léo Vinícius e apresentação da Bateria Unidos dos Morros. 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, 25 de outubro 
de 2010. 
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