
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL  ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL 
DE PARTICIPAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE NEGRA DE 
SANTOS,  REALIZADA EM 26 DE AGOSTO DE 2010:
 

Aos vinte e seis dias do mês de agosto 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: Com inversão de pauta, a 
reunião  iniciou-se  com  o  item  3)  Palestra  sobre:  “RACISMO  AMBIENTAL” 
Palestrante:  ANDRÉ  LEANDRO  NASCIMENTO,  Chefe  da  Fiscalização  da 
Coordenadoria de Proteção da Vida Animal:  Após a exposição do Sr.  Jefer 
Castelo  Branco,  sobre  o  assunto,  o  conselheiro  André  expôs  suas 
considerações acerca do tema e apresentou o vídeo sobre Racismo Ambiental. 
O  presidente  Ivo  agradeceu  a  presença  dos  palestrantes.  1-  Leitura  e 
Aprovação  da  Ata  da  Assembléia  anterior:  Aprovada  a  ata  da  Assembléia 
Ordinária do dia vinte e nove de julho de Dois Mil e Dez. 2) Discussão sobre o 
Estatuto da Igualdade Racial: Capítulo I “DO DIREITO A SAÚDE”: O presidente 
Ivo debateu o assunto com os presentes, comentando alguns aspectos, como o 
atendimento  de  saúde  voltado  à  mulher  negra  e  saúde  da  população  dos 
terreiros. Para seqüência do programa municipal “Axé Saúde” , foi agendada 
reunião entre os conselheiros Marta, Denise e Bade, dia 01 de setembro, 15 
horas, na casa do conselheiro Bade.  A conselheira Sandra Pereira informou 
sobre a II Semana de Prevenção de Acidentes, como parte das comemorações 
da  Semana  de  Educação,  com  distribuição  de  cartilhas  sobre  anemia 
falciforme; também informou sobre a programação de evento com palestras 
sobre  o  tema,  previsto  para  o  mês  de  novembro  próximo.  Também  foi 
mencionado o projeto abordando o tema Saúde na Comunidade, realizado no 
dia 21 de agosto, das 09 as 17hs, na Sociedade de Melhoramentos do Jardim 
Rádio Clube, onde foram realizados testes de glicemia, hepatite c,  além de 
pressão arterial. 4) Assuntos Gerais: a) a conselheira Denise informou sobre a 
criação do Conselho da Comunidade Negra em Mongaguá; b) O Sr. Roberto, 
coordenador da Igualdade Racial em Guarujá discorreu sobre as atividades lá 
desenvolvidas e noticiou a criação de uma cartilha sobre intolerância religiosa, 
no município de Guarujá; c) a conselheira Sandra falou sobre o programa Siges 
e o quesito raça/cor, além de outros recortes possíveis como idade, etc. Por 
solicitação do presidente, a Seduc encaminhará relatório atualizado sobre os 
alunos; também informou que na última eleição dos representantes de escola, 
em agosto pp, dos cinco representantes eleitos, três são afro descendentes; d) 
o Fórum Municipal de Acompanhamento da Aplicação da Lei Federal nº 10.639 
terá  assento  dos  conselheiros  Vinícius,  Dinah,  Tatiana,  Bade  e  Marta;  e) 
informes sobre previsão da entrega da Medalha Quintino de Lacerda.  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, 26 de agosto de 
2010.
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