
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL 
DE PARTICIPAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE NEGRA DE 
SANTOS REALIZADA EM 29 DE JULHO DE 2010: 
   

Aos vinte e nove dias do mês de julho 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: Leitura e Aprovação da Ata 
da Assembléia anterior: Adiada para a próxima reunião, a apreciação da ata da 
Assembléia Ordinária do dia vinte e quatro de junho de Dois Mil e Dez.  2- 
Comentários sobre a Promulgação da Lei Estadual de Assuntos 
Antidiscriminatórios: O presidente Ivo forneceu detalhes acerca do tema e 
foram discutidos aspectos legais e práticos da Lei. 3- Curso de Capacitação 
para aplicação da Lei 10.639/03 através da Secretaria Municipal de Educação: 
Foi divulgada a realização do curso, com os devidos esclarecimentos acerca do 
assunto; 4 ) Considerações sobre o ordenamento final do Estatuto de 
Igualdade Racial: O presidente Ivo debateu o assunto com os presentes, 
comentando alguns itens do documento; 5) Saúde da População Negra – 
Grupo de Trabalho sobre a Anemia Falciforme: O presidente Ivo teceu 
comentários sobre o tema e o assunto foi amplamente debatido, entre os 
presentes. A representante da Secretaria de Educação solicitou maiores 
informações da Secretaria de Saúde, para promover capacitação sobre anemia 
falciforme para a equipe da educação. 6) Planejamento do 20 de Novembro – 
Tributo a Zumbi dos Palmares: O  presidente Ivo apresentou sugestões para a 
Programação de 20 de Novembro e solicitou à representante da Secretaria de 
Educação a elaboração do roteiro com as crianças para esse evento. Outras 
possibilidades foram discutidas, para inclusão na festividade, mantendo-se o 
consenso de abordar e resgatar a cultura e os costumes, conciliando sempre 
todas as áreas do Conselho para esse evento.  7 - Assuntos Gerais: Sugestão 
de pautar palestra abordando a saúde da população de rua e tuberculose; 
Previsão de entrega da Medalha Quintino de Lacerda, no início de setembro, 
com local e data a serem definidos posteriormente, conforme informado pelo 
presidente Ivo; conselheira Aimar discorreu acerca das atividades 
desenvolvidas pelo seu segmento, sendo parabenizada pelo desempenho. O 
presidente agradeceu a presença de todos e informou o agendamento da 
próxima reunião ordinária do Conselho, para o dia 26 de agosto de 2010. 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, 29 de julho de 
2010. 
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