
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
PARTICIPAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE NEGRA DE SANTOS 
REALIZADA EM 28 DE JANEIRO DE 2010: 
  

Aos vinte e oito dias do mês de janeiro 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 
seis de novembro de Dois Mil e Nove, tendo em vista a publicação prévia da mesma 
no portal dos conselhos. 2 – Considerações sobre a 10ª Conferência Municipal de 
Saúde: O presidente Ivo relatou as formalidades da Conferência, na qual foram 
referendadas as inclusões dos conselheiros Ivo Miguel Evangelista Santos e Vinícius 
Aurélio Constantino, além da futura indicação deste Conselho, de titular e suplente, 
para compor a vaga no Conselho Municipal de Saúde.  3 – Considerações sobre a 
Criação do Comitê Antidiscriminatório: O presidente Ivo informou ter sido convidado 
por representantes desse Comitê, a participar de reunião, na Câmara Municipal de 
Santos, que contou com a presença da Secretária de Assuntos Jurídicos, Dra. Ângela 
Sento Sé, representantes do Conselho Estadual de Participação e Desenvolvimento 
da Comunidade Negra, como Dra. Elisa Lucas Rodrigues e Dra. Roseli, entre outros 
participantes, sendo agendada nova reunião para o dia 18 de fevereiro, 10 horas, na 
Câmara Municipal de Santos. Nesse sentido, e tencionando ampliar ações de 
combate à discriminação, já houve contato com a Associação Comercial de Santos, 
objetivando a sua inclusão e colaboração junto aos seus associados para a adoção 
de medidas preventivas relativas ao tema. O Conselho, nessa reunião, tomou ciência 
de um caso de discriminação ocorrido nas dependências do Supermercado Extra, 
localizado no Bairro do Gonzaga, em Santos, contra a Sra. Edna e seu filho, 
moradores de Cubatão e representados judicialmente por advogado daquele 
município, que contatou órgãos estaduais para efetivar a denúncia, sem recorrer aos 
representantes deste Conselho. 4 – Considerações sobre a Procissão de Yemanjá:  O 
conselheiro Ubirajara informou que a partir deste ano, a festa será realizada no dia 02 
de fevereiro, sendo que a partir de 2010 será nomeada uma comissão para 
encaminhar o tema. 5 – Plano de Ajuda às Vítimas do Haiti: Ficou definido que os 
alimentos arrecadados no Baile da Consciência Negra serão destinados a dois 
grupos: Os alimentos passíveis de serem encaminhados ao Haiti, serão repassados à 
Associação Comercial de Santos para esse fim; os demais alimentos serão entregues 
ao Fundo Social de Solidariedade de Santos. Também será realizada campanha de 
conscientização junto aos organizadores de ensaios das Escolas de Samba, 
objetivando arrecadar água, para doação às vítimas do Haiti. 6 - Assuntos Gerais: a) 
proposta de nova audiência pública para destinação das vagas não preenchidas no 
Conselho; b) definido encaminhar e mail aos conselheiros, enfatizando a importância 
da presença e do comprometimento de todos e, anexando cópia do Regimento 
Interno do Conselho; c) elaboração do controle de freqüência dos conselheiros; d)  O 
presidente Ivo informou que a Medalha Quintino de Lacerda, extinta em 15/12/2009, 
pela Câmara, continuará sendo ofertada através de outros mecanismos e nova 
dotação, possivelmente do Poder Público. Sugeriu-se também, que a cerimônia de 
premiação seja realizada no Teatro Guarany, mediante reserva antecipada de 



espaço.  O presidente agradeceu a presença de todos e informou o agendamento da 
próxima reunião ordinária do Conselho, para o dia 25 de fevereiro 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, 28 de janeiro de 2010. 
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