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

Aos vinte e cinco dias do mês de março 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 cinco de fevereiro de Dois Mil e 
Dez, tendo em vista a publicação prévia da mesma no portal dos conselhos. 3- 
Programação da “Semana de Quintino de Lacerda” (13 de maio): A conselheira Sandra 
Pereira informou a programação na área da educação, como distribuição de jornal 
informativo a todos os alunos e professores, formação de África em sala de aula e 
receptividade de projetos de interesse da comunidade negra. Também entregou relatório 
com os dados extraídos do Sistema Siges/Seduc, referente ao quesito raça/cor dos 
alunos da Rede Municipal de Ensino, mencionando, ainda, a importância de realização do 
Fórum Municipal de Aplicação da Lei 10.639. O presidente Ivo discorreu acerca da 
trajetória histórica dessa premiação, buscando, se necessário, novas alternativas para 
garantir sua outorga, como a utilização de dotação orçamentária do Conselho. Outros 
eventos foram sugeridos para inclusão nessa comemoração. Como também lembrados 
diversos nomes, candidatos ao recebimento dessa medalha.  Também foi lido um texto 
alusivo sobre a data. 
2 – Considerações sobre o Comitê de Combate ao Racismo: O presidente Ivo discorreu 
sobre a estrutura básica do Comitê e informou detalhes da reunião de 24 de março. Foi 
agendada nova reunião para o dia 26 de abril, com local a ser definido. 4- Confirmação 
dos representantes do Conselho junto  ao Conselho de Saúde: Homologada a indicação 
dos conselheiros Ubirajara e Denise, como representantes no Conselho Municipal de 
Saúde, reforçando a importância da participação desses conselheiros na defesa dos 
interesses da comunidade negra. Na oportunidade, o conselheiro Ubirajara entregou ao 
presidente Ivo as propostas extraídas na Conferência da Saúde. 5- Assuntos gerais: a) O 
presidente Ivo leu reportagem, publicada na Revista Raça, intitulada “Data Para Não 
Esquecer”, comentando o dia 21 de março, Dia Mundial contra o Racismo; b) O 
conselheiro Ubirajara informou que saiu delegado na Conferência da Cidade e que 
participará da Conferência Estadual da Saúde; c) O conselheiro Bade comentou sobre 
publicação no Diário Oficial de Santos do dia 19/03, o PL do vereador Adilson Jr, 
versando sobre regulamentação de templos religiosos; também noticiou o lançamento do 
Projeto “A Polícia Judiciária e as Relações Étnico Raciais” e formalização de termo de 
cooperação técnica sobre o Dia Internacional de Luta pela Eliminação de Discriminação 
Racial, dia 23/03, no Auditório André Franco Montoro. d) Marcelo informou sobre o 
Seminário de Matrizes Africanas, ainda em fase de elaboração. O presidente agradeceu a 
presença de todos e informou o agendamento da próxima reunião ordinária do Conselho, 
para o dia 27 de abril 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 março de 2010. 
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