
 

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL 
DE PARTICIPAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE NEGRA 
DE SANTOS REALIZADA EM 24 DE SETEMBRO DE 2009: 
  
Aos vinte e quatro dias do mês de setembro 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 ítens 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 sete de agosto de Dois Mil e 
Nove. O conselheiro Vinicius informou a justificativa de ausência do 
conselheiro Paulo Cesar Constantino, por motivo de trabalho. 2- Exposições 
para ações da Secretaria da Educação em cumprimento da Lei 10639/2003: 
A apresentação foi realizada pela conselheira Andréa, abordando diversos 
aspectos, incluindo ações já realizadas, em andamento e futuras.  Convidou 
a todos para a palestra sob o tema: A África e o Contexto Escolar, 
agendada para o dia 01 de outubro, dezenove horas, na Rua Assis Correa, 
nº 20; 3- Informes do Estatuto da Igualdade Racial: O presidente Ivo 
informou sobre a aprovação do Estatuto da Igualdade Racial, em 09 de 
setembro pp., pela Comissão Especial da Câmara, com expectativa de 
aprovação final da proposta até 20 de novembro, Dia da Consciência 
Negra. Discorreu sobre os aspectos positivos e evidenciou os negativos, 
lamentando pontos importantes não contemplados, como cotas, fundo e 
Quilombolas. Nesse sentido, destacou-se a importância de sensibilizar os 
deputados da região e atentar para a estruturação municipal em face da 
promulgação dessa Lei, como Cidoc e Ouvidoria. Também foi definido 
buscar informações sobre Projeto de Lei da Câmara de Santos, tratando s/ 
isenção das taxas nos concursos públicos.  4- Sugestões para a 
programação da Semana de 20 de Novembro: O presidente Ivo apresentou 
sugestões para a Programação da Semana da Consciência Negra, com 
diversos eventos agendados para o período compreendido entre 16 e 26 de 
novembro de 2009, como entrega do troféu Zumbi dos Palmares, dia 19 de 
novembro, na OAB; reedição da Caminhada aos Quilombos, com sugestão 
de incluir a participação dos alunos da Rede Municipal de Ensino; Missa 
Afro, na Igreja Santa Bakita; Palestra na OAB, dia 26 de novembro, com o 
tema: A Mulher Negra na Política e no Mercado de Trabalho; atividades 
específicas programadas para o dia 20/11, na Praça Palmares, como 
deposição de flores junto ao busto de Zumbi dos Palmares, roda de 
capoeira, saudação religiosa e almoço na Casa da Cultura da Mulher 
Negra; expectativa de apresentação de grupo de hip hop; também foi 
sugerida a implantação experimental de ônibus para roteiro turístico, nos 
moldes da “Linha Conheça Santos”, para visitação dos pontos relativos à 
história afro, com início pretendido em 20/11. O conselheiro Ubirajara 



informou que a Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo solicitou à 
Copire a  programação de eventos comemorativos à data. Justificou que, 
tendo prazo exíguo para apresentação e visando garantir a participação do 
município na contemplação de subsídios, encaminhou uma pré 
programação, com base no programa de 2008, publicado no Diário Oficial, 
para posterior discussão; também foi incluída  a realização de palestras e 
possibilidade de realização de um baile tradicional. Nesse momento, alguns 
esclarecimentos e ponderações foram estabelecidos. 5- Assuntos Gerais: 1- 
A conselheira Denise convidou a todos para o 1º Seminário INTECAB-São 
Vicente/ Baixada Santista sob o tema “Rumo à União na Diversidade”, dia 
17 de outubro, das 08, 14 horas, no Sindaport, Rua Júlio Conceição, 91; 
também consignou o interesse de uma empresa particular ministrar palestra 
no Conselho, sobre saúde bucal; 2- A conselheira Tatiana divulgou que o 
Planseq está disponibilizando qualificação profissional para os beneficiários 
da bolsa família, para os cursos de pedreiro, azulejista, gesseiro, eletricista, 
encanador e pintor; local de inscrição: Sindicato da Construção Civil – Rua 
Júlio Conceição, 102 – tel. 3021-8974. O presidente agradeceu a presença 
de todos e informou o agendamento da próxima reunião ordinária do 
Conselho, para o dia 29 de outubro 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, 24 de setembro de 2009. 
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