
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL 
DE PARTICIPAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE NEGRA 
DE SANTOS REALIZADA EM 28 DE MAIO DE 2009

Aos vinte e oito dias do mês de maio de Dois Mil e Nove, realizou-se, após 
convocação em Diário Oficial do Município de Santos, a Assembléia Geral 
Odinária  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 ítens da ordem do dia: 1- Leitura e Aprovação 
da Ata da Assembléia anterior: Foi lida a ata da Assembléia Ordinária do 
Conselho  Municipal  de  Participação  e  Desenvolvimento  da  Comunidade 
Negra  de  Santos,  do  dia  vinte  e  nove  de  abril  de  Dois  Mil  e  Nove  e 
aprovada pelos presentes. Na oportunidade, foram noticiadas as seguintes 
justificativas:  a)  Sobre  a  reunião  28  de  maio,  o  conselheiro  Ubirajara 
justificou sua ausência,  tendo em vista a realização dos preparativos da 2ª 
Conferência Regional da Igualdade Racial, a se realizar no dia 31 de maio, 
pf.; b) Recebimento de Ofícios da Secretaria Municipal de Planejamento e 
do  Conselho  Municipal  de  Esportes,  readequando  a  composição  de 
conselheiros.   2-  Discussão  sobre  o  documento  de  referência  da 
Conferência Nacional de Educação – (eixo 6º) Justiça Social, Educação e 
Trabalho,  Inclusão,  Diversidade  e  Igualdade:  A  discussão  do  tema  foi 
adiada, tendo em vista a  ausência da conselheira Sandra, representante da 
Secretaria de Educação.  3- Informes sobre a 2ª Conferência Regional de 
Promoção de Igualdade Racial: Foram fornecidos todos os esclarecimentos 
acerca da realização do evento, como regulamento, data, local, formas de 
inscrição, temas de discussão e outros assuntos pertinentes.   4- Assuntos 
Gerais: a) O presidente Ivo registrou os cumprimentos à Sra. Alzira Rufino, 
pela  homenagem  significativa  à  Casa  de  Cultura  da  Mulher  Negra, 
contemplada com o Prêmio África Brasil – IV Edição;  b) O presidente Ivo 
pontuou a importância de garantir a participação da Comunidade Negra no 
Conselho  Municipal  de  Juventude,  na  hipótese  de  sua  criação;  c) 
Consignada a necessidade de ações em defesa do idoso,  sobretudo na 
utilização do transporte coletivo e permanência em abrigos de ônibus, como 
também na utilização dos Cecons,  que não abrem durante  os  finais  de 
semana,   privando-os  do  lazer  nesse  período;  d)  Importância  dos 
conselheiros, com assento em outros Conselhos Municipais, defenderem os 
interesses da comunidade negra, reportando ao Conselho os assuntos lá 
tratados, sob pena de readequação da representatividade; e) O conselheiro 
André convidou os conselheiros e convidados, para participação do evento 
promovido pelo Fórum da Cidadania, denominado Ficha Limpa, no  dia 30 
de  maio;  f)  O  presidente  Ivo  discorreu  acerca  da  origem  da  Medalha 
Quintino  de  Lacerda,  cuja  divulgação  da  premiação,  neste  ano,  foi 
erroneamente  atribuída  pela  imprensa,  à  Copire,  sendo  publicada  a 
retratação,  nas  48  horas  subseqüentes,  creditando,  finalmente,  essa 
iniciativa ao Conselho da Comunidade Negra; Ressaltou a contribuição da 
Secretária de Assuntos Jurídicos, Dra. Ângela Sento Sé,  para contornar 



esse engano da melhor forma possível; g) O conselheiro Badeh discorreu 
sobre o sucesso do Projeto Axé Saúde, sendo aventada a possibilidade de 
divulgação do mesmo na II Conferência Regional da Igualdade Racial; h) A 
conselheira Imar Lopes comentou o sucesso do evento em homenagem a 
Santa Sara, agradecendo a todos os que contribuíram para o sucesso do 
mesmo,  inclusive  a  este  Conselho  e  à  Copire;   também  informou  que 
participará, em 14 de junho, da Romaria dos Cavalos.  i)  O conselheiro 
Jamir comentou sobre a “Revista ao Vivo”, de Nelson Sargento e Martinália; 
j)  Por solicitação do presidente Ivo,  a  conselheira Agostinha procedeu à 
leitura de requerimento dirigido ao Conselho e à Copire, encaminhado pela 
Sra.  Andréia  Aparecida  de  Almeida,  denunciando  a  prática  de  racismo 
sofrido  no  interior  de  loja  comercial,  em  Santos  e  solicitando  apoio 
institucional.  Algumas  estratégias  foram  comentadas,  destacando-se  o 
desenvolvimento  de  campanhas  promocionais,  evidenciando  os  temas 
alusivos  ao  Negro.  Definiu-se  que  o  Conselho  e  Copire  estabelecerão 
entendimentos  no  sentido  de  definir  as  ações  cabíveis.  O  presidente 
informou o agendamento da próxima reunião ordinária do Conselho,  para o 
dia 25 de junho 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, 28 de maio de 2009.

Presidente: Ivo Miguel Evangelista Santos

     Secretária: Agostinha Ambrósia F de Sousa

 


