
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
PARTICIPAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE NEGRA DE SANTOS 
REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2010 
 Aos vinte e nove dias do mês de abril 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, Vinícius Aurélio Constantino –Vice Presidente para secretariá-lo na 
discussão e deliberação dos seguintes itens da ordem do dia: 1- Leitura e Aprovação 
da Ata da Assembléia anterior: A leitura da ata da Assembléia Ordinária anterior, tendo 
em vista a publicação prévia da mesma no portal dos conselhos e a ausência da 
Sra.Agostinha Ambrósia Ferreira de Souza por motivos particulares, foi solicitado a 
plenária que sua leitura e aprovação ocorram na próxima reunião no dia 27/05/2010. 2 
– Exposição do Dr.Arimar Duarte Lisboa sobre o tema: Saúde da População Negra: 
Após a palestra foi aberta a plenária efetuar perguntas ao palestrante.  3 – 
Informações sobre o Conselho da Saúde: O presidente Ivo informou que os 
Conselheiros Ubirajara Hilário Chagas, Denise Teresinha Ferreira Palhares, Dinah 
Elizabeth Evangelista Santos, Marcelo Ruiz de Jesus e Elaine Elisabeth H. de Souza 
tomaram posse no Conselho Municipal de Saúde. 4 – Discussões sobre o futuro 
Seminário sobre a Saúde da População Negra:  Evento este terá verba do Ministério 
da Saúde. Informou sobre a previsão do Seminário de Saúde na Semana da 
Consciência Negra em novembro próximo e que estará encaminhando um ofício para 
o Secretário de Saúde do município para as devidas providências. 5 – Comemorações 
13 de Maio – Semana Quintino de Lacerda: Ficou definido que o local será no Teatro 
Guarany e que o evento deste ano será pelo Conselho da Comunidade Negra e não 
pela Câmara. Martinho Leonardo presente na reunião informa que na noite de hoje 
haverá um projeto de lei encaminhado pelo Vereador Banha para que a mesma seja 
ofertada pela Prefeitura, ou seja, agora pelo Executivo e não mais pelo Legislativo. 6 - 
Assuntos Gerais: Foi abordado o caso de discriminação na Escola Municipal Lourdes 
Ordiz contra a aluna Mabelle Stephany Lemos Nogueira, solicitando provicências da 
parte da SEDUC. Foi solicitado também para a representação da SEDUC presente na 
reunião um retorno sobre o Fórum da Lei 10.639/2003. Martinho Leonardo informa 
sobre a lei 1678 que institui o Dia Esmeraldo Tarquínio. Sandra Pereira informa sobre 
a Semana do Patrono nas escolas. Imar Lopes divulga a festa de Santa Sara Kali no 
dia 22/05 e agradeceu o Presidente em auxilia-la no problema ocorrido em Jundiaí.  
Dina Elisabeth informa os eventos da Semana Quintino de Lacerda que com o 
complemento do Presidente informa que será passado a todos os conselheiros por 
email. O presidente agradeceu a presença de todos e informou o agendamento da 
próxima reunião ordinária do Conselho, para o dia 27 de maio 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, 29 de abril de 2010. 
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