
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE PARTICIPAÇÃO 
E DESENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE NEGRA DE SANTOS,  REALIZADA EM 08 DE OUTUBRO 
DE 2010: 
   

Aos oito 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, 104, com a presença dos 
conselheiros efetivos e suplentes, 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) Discussão sobre a Eleição dos Novos 
Conselheiros para o Biênio 2011/2012: O presidente Ivo alertou os presentes sobre a necessidade de 
preparar processo específico para a nova composição do Conselho da Comunidade Negra referente ao 
Biênio 2011/2012, com eleição dos novos representantes. O presidente ouviu as ponderações dos 
conselheiros presentes, sobre a concretização da nova gestão e os respectivos prazos, propondo a 
extensão do mandato autorizado pelo Decreto nº 5153, bem como a manutenção da respectiva diretoria, 
até a data da posse dos novos conselheiros eleitos para o biênio 2011 / 2012. A proposta foi discutida e 
aprovada a prorrogação do mandato dos conselheiros atuais e da diretoria executiva, até a posse dos 
novos conselheiros. Para efetivação da nova composição do Conselho, ficou acordado que as pré 
conferências teriam início em 15 de março de 2011, a Conferência Muncipal seria realizada no dia 16 de 
abril de 2011, com sugestão de posse dos novos conselheiros para o dia 16 de maio de 2011, dando 
início à gestão da nova composição do Conselho para o período 2011 / 2012. O presidente Ivo informou 
ter recebido notificação do conselheiro Vinicius, cientificando o término do seu mandato em 01 de 
setembro de 2010, como vice-presidente do Conselho. Diante disso, o presidente Ivo informou a todos 
sobre a vacância do cargo de vice-presidente e indicou a conselheira Agostinha Ambrósia Ferreira de 
Sousa, como vice-presidente, sem prejuízo das suas funções de secretária do conselho, submetendo aos 
presentes sua indicação. A proposta foi aprovada pelos conselheiros presentes. 2) Assuntos Gerais: A 
conselheira Sara Jane informou que no dia 21 de outubro pf, será realizada a Jornada de esclarecimentos 
sobre Sífilis, com abordagem sobre a anemia falciforme na gestação. Serão distribuídas cartilhas aos 
médicos e outros profissionais presentes no evento; A conselheira Sara Jane participou aos presentes a 
programação da área de saúde que integrará a Semana de 20 de Novembro: a) Entre os dias 16 e 19, a 
Secretaria de Saúde, em conjunto com alunos de enfermagem, pretende instalar barracas na Praça 
Mauá, Zona Noroeste e Gonzaga, para distribuição de material e orientação sobre anemia falciforme. A 
equipe será orientada previamente sobre a anemia falciforme e as orientações a serem prestadas; b) 
Também está programada para o dia 08 ou 09 de novembro, a segunda capacitação para professores, 
sob a responsabilidade da Dra. Rosane. Este evento ocorrerá dentro do calendário da Semana da 
Educação; c) Lembrou que a Secretaria de Saúde está implantando o quesito raça/cor em todas as 
modalidades de atenção especializada de saúde. A conselheira Tatiana também noticiou outros eventos 
que integrarão a programação da Semana de 20 de Novembro: a) Dia 12 de novembro, das 09 as 16 hs, 
na Praça Mauá, está prevista orientação jurídica sobre racismo; b) Dia 18 de novembro, das 09 as 16 hs, 
na Praça José Bonifácio, está prevista orientação jurídica para todas as práticas de racismo. O presidente 
Ivo lembrou que a programação também inclui a área de educação e entrará em contato com a 
conselheira Sandra para definir detalhes da caminhada com os alunos da Secretaria de Educação. Para 
esse evento, também será necessário providenciar carro de som. Também comentou-se sobre a 
importância de estudos sobre a implantação de roteiro sobre turismo étnico. Por sugestão do conselheiro 
Ubirajara também integrará a programação da Semana de 20 de Novembro, um culto evangélico a ser 
realizado no dia 14 de Novembro, na Igreja Cristo Rei, localizada na Avenida Pedro Lessa. Em relação a 
religiosidade de matriz africana, para as festividades do dia 20 de novembro, os conselheiros Bade e 
Denise ficaram encarregados de definir o detalhamento da cerimônia religiosa e submeter à apreciação 
do Conselho, além de tomar as providências cabíveis para a sua realização, adiantando desde já a 
apresentação de capoeira e de integrantes da Escola de Samba X-9.  O presidente Ivo informou aos 
presentes que a outorga da Medalha Quintino de Lacerda será realizada conjuntamente com a entrega do 
troféu Zumbi dos Palmares, cuja cerimônia será realizada na sede da OAB/Santos, no dia 19 de 
novembro pf, as 19 horas, convidando a todos para o evento. Para receber o troféu Zumbi dos Palmares, 
alguns nomes foram indicados e serão referendados oportunamente. 
A conselheira Tatiana informou que esse evento também comportará o lançamento de cartilha orientando 
as vítimas de racismo, com exemplares distribuídos a todos os presentes.  A conselheira Tatiana 
convidou a todos para a apresentação do Coral Choro Negro, na sede da OAB, dia 18 de novembro, com 
repertório voltado à questão racial. No mesmo evento, haverá a palestra de Jeferson Castelo Branco, 
sobre racismo ambiental. O presidente Ivo também informou sobre a realização do Baile, com local e 
banda a serem definidos oportunamente.  Outra sugestão para as comemorações da Semana de 20 de 
Novembro foi a realização de palestra sobre a África de ontem e a África de hoje. Fechando a preparação 
das festividades, o presidente Ivo reforçou as responsabilidades dos conselheiros na realização do 
evento.  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, 08 de outubro de 2010. 
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