
 

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL 
DE PARTICIPAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE NEGRA 
DE SANTOS REALIZADA EM 29 DE OUTUBRO DE 2009: 
  
Aos vinte e nove dias do mês de outubro de Dois Mil e Nove, 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: Lida e aprovada a ata da 
Assembléia Ordinária do dia vinte e quatro de setembro de Dois Mil e Nove.   
2- Palestra sobre Anemia Falciforme: O Dr. Mauro A. Rozman proferiu 
palestra sobre o tema e noticiou o desenvolvimento de pesquisa sobre a 
intoxicação por benzeno, relacionada à raça negra. 3- Programação da 
Semana da Consciência Negra: A programação, proposta na reunião de 24 
de setembro pp, foi detalhada, considerando-se todas as atividades 
previstas para o dia 20 de novembro, a Caminhada do Pai Felipe, no dia 19 
de novembro, divulgação de material sobre a consciência negra nas 
escolas, sugestão dos homenageados com o Troféu Zumbi dos Palmares, 
dia 19 de novembro e Palestra com o tema: A Mulher Negra na Política e no 
Mercado de Trabalho, dia 26 de novembro, ambos na OAB, finalizando com 
a realização de um baile tradicional, no Clube Sírio Libanês, dia 27 de 
novembro. 4- Assuntos Gerais: a) Convites formulados: Debate na 
UNISANTOS, sobre ações afirmativas, dia 05 de novembro, 19 horas; 
Conferência das Cidades, dia 07 de novembro, na Unisantos, destacando-
se que o presidente Ivo representará o Conselho na Conferência; b)  
Divulgação da Campanha Fique Sabendo Mais, sobre prevenção do HIV; c)  
Transferência do local para tratamento e controle da anemia falciforme para 
a Unidade de Especialidades, na Av. Conselheiro Nébias;  d) Definida que a 
próxima reunião do Conselho abrigará a pré conferência da Saúde, com o 
tema: “Saúde da População Negra. O presidente agradeceu a presença de 
todos e informou o agendamento da próxima reunião ordinária do Conselho, 
para o dia 26 de novembro 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, 29 de outubro de 2009. 
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