
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL 
DE PARTICIPAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE NEGRA 
DE SANTOS REALIZADA EM 30 DE JULHO DE 2009:

Aos  trinta  dias  do  mês  de  julho  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 da Secretária de 
Assuntos  Jurídicos  de  Santos,  Dra  Ângela  Sento  Sé,  do  Assessor  de 
Cultura para Gêneros e Etnias do Governo do Estado, Sr. Leandro Rosa, 
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:  A  leitura  e 
aprovação da ata da Assembléia Ordinária do dia vinte e cinco de junho de 
Dois Mil e Nove foi transferida para a reunião seguinte, agendada para o dia 
27 de agosto de 2009.  2- Protocolo de intenções referentes a Saúde da 
População  Negra: A  conselheira  Janice  apresentou  os  resultados  de 
atividades  desenvolvidas  para  a  população  negra  e  a  implantação  de 
diversos projetos pertinentes, incluindo apresentação de metas para 2009. 
3- Lançamento da campanha “África em Nós”, da Secretaria de Cultura do 
Estado  de  São  Paulo  e  Conselho  Estadual  de  Participação  e 
Desenvolvimento da Comunidade Negra: O Sr. Leandro Rosa, Assessor de 
Cultura  para  Gêneros  e  Etnias  do  Governo  do  Estado,  oficializou  o 
lançamento da Campanha Fotográfica ”África em Nós”,  que resultará no 
lançamento de Livro com as melhores fotos e exposição itinerante, além de 
apresentar  retrospectiva  das ações e  campanhas em prol  da  população 
negra.  4-  Assuntos  Gerais:  a)  O  presidente  Ivo  registrou  os  cumprimentos  e 
agradecimentos  ao  Sr.  Leandro  Rosa;  b)  Acerca  do  acompanhamento  da  Lei 
10.639, a Secretária Ângela Sento Sé relatou encontro ocorrido com a Secretária 
de Educação, Suely Maia, reforçando o convite para a próxima reunião do Fórum 
de Acompanhamento da Lei 10.639, agendada para o dia 24 de agosto, 15 horas, 
na Seduc – Coordenadoria de Formação,  Rua Assis  Correa nº  20;  também foi 
registrada a  realização  de reunião  entre Copire,  Conselho,  Seduc  e  respectiva 
Equipe Pedagógica, no dia dezoito de junho pp; Acerca do assunto, foi assegurado 
à  Secretaria  de  Educação,  na  próxima  reunião  ordinária,  a  apresentação  dos 
trabalhos  desenvolvidos  em  prol  da  Comunidade  Negra,  em  Santos;  c)  A 
conselheira Tatiana informou sobre audiência no Fórum Trabalhista, dia 07/08, 10 
horas, em defesa da Sra. Andrea, vítima da prática de racismo em loja comercial, 
em  Santos;  d)  Júlio,  vice  presidente  do  Conselho  da  Comunidade  Negra  de 
Cubatão convidou os presentes a participarem do debate que discutirá cotas e 
medidas afirmativas, dia 19 de agosto, 19 horas, no Bloco Cultural de Cubatão; e) 
a  conselheira  Yvie  informou  sobre  a  abertura  de  inscrições  para  conselheiros 
nacionais,  on  line,  com  início  em  setembro  pf,  no  site  ufmg.br/conselheiros 
nacionais/agenda-2009.  O  presidente  agradeceu  a  presença  de  todos  e 
informou o agendamento da próxima reunião ordinária do Conselho, para o 
dia 27 de agosto 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, 30 de julho de 2009.
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