
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL  ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL 
DE PARTICIPAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE NEGRA DE 
SANTOS  REALIZADA  EM  25  DE  JUNHO  DE  2009 
Aos vinte e cinco dias do mês de junho 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  de Ivo  Miguel  Evangelista  Santos,  que convidou a mim,  Yvie 
Cristina Fávero de Souza para secretariá-lo na discussão e deliberação dos 
seguintes  itens  da  ordem  do  dia:  1-  Leitura  e  Aprovação  da  Ata  da 
Assembléia  anterior:  Foi  lida  a  ata  da  Assembléia  Ordinária  do  Conselho 
Municipal  de  Participação  e  Desenvolvimento  da  Comunidade  Negra  de 
Santos,  do  dia  vinte  e  oito  de maio de Dois Mil  e  Nove e  aprovada pelos 
presentes.  Após  a  leitura  foram  noticiadas  as  seguintes  justificativas:  o 
Conselheiros  Marcelo  Ruiz  e  Ubirajara  Hilário  tiveram  suas  ausências 
justificadas por estarem em Brasília, na 2ª Conferência Nacional da Promoção 
da Igualdade Racial  e Sr.Paulo César Constantino por motivos de trabalho, 
Sra.Denise  Therezinha  Palhares  por  problemas  de  saúde  na  família.  2  – 
Considerações  sobre  a  2ª  Conferência  Estadual  da  Promoção  da 
Igualdade  Racial:  Inicialmente  o  presidente  Ivo  Miguel  explicitou  à  platéia 
quanto a participação de Santos na Conferencia, em que estiveram presentes 
alguns membros deste conselho em diferentes eixos temáticos. A conselheira 
Yvie Fávero expôs ao grupo as deliberações  quanto ao eixo de educação, em 
que as emendas sugeridas pela região e defendidas como prioridades foram 
aceitas  pelo  grupo  e  levadas  à  Conferencia  Nacional,  tendo  destaque  a 
aplicação efetiva da lei 10639/03. A Sra. Michele explanou a respeito do eixo 
de Saúde, em que a metodologia fora equivocada por parte dos organizadores 
do eixo, informou que as propostas de Santos e região foram contempladas, 
especialmente  no  que se  refere  à  anemia  falciforme.  O presidente  fez  sua 
explanação  a  respeito  do  eixo  de  Segurança  Pública  e  leu  aos  presentes 
algumas  indicações  sugeridas  e  aprovadas  no  referido  eixo.  O  Sr.  Murilo 
informou  que  algumas  das  propostas  retiradas  nas  regiões  não  estavam 
contempladas em seus eixos, especialmente quando as mesmas se referiam à 
destinação  de  verbas.  Murilo  destacou  a  presença  de  policiais  militares 
fardados dentro do GT de segurança. O presidente retomou as explanações a 
respeito  da  conferência  estadual  referindo-se  especialmente  em  relação  à 
juventude  negra  e  seu  genocídio.  Disse  acreditar  na  defesa da  criação  de 
delegacias especializadas relativas às especificidades da comunidade negra. O 
presidente Ivo apresentou aos presentes os nomes dos delegados que foram a 
Brasília  representar  a  baixada  santista  na  2ª  Conferencia  Nacional  de 
Promoção  da  Igualdade  Racial,  a  saber:  sociedade  civil  -  Marcelo  Ruiz 
(Santos), Carmem Prisco (Praia Grande), Andréa Kelly Marques (São Vicente), 
Rafael  Oliveira  (Guarujá);  poder  público:  Walter  de  Carvalho  (Santos)  3-  A 
Lei10639/2003 no Ensino Básico:  Inicialmente,  o  vice-presidente  Vinicius 
Constantino,  presente na reunião, fez algumas considerações a respeito  do 
encontro na secretaria de educação, dando como produtivo e informando que a 
Secretária Suely Maia recebeu diversas informações quanto à participação do 
Conselho e suas expectativas quanto ao cumprimento efetivo da Lei 10639 nas 



unidades escolares do município de Santos. O sr Vinicius ainda informou da 
possibilidade de trabalhos em conjunto com a secretaria de educação através 
de parcerias a partir de uma comissão formada por membros do conselho e da 
secretaria  a  fim de se rever  o  material  didático produzido e distribuído aos 
alunos, planejamento anual e formação de professores e demais funcionários 
para o tratamento da temática e cumprimento da lei. O presidente discorreu a 
respeito da participação do Conselho nas unidades escolares e em demais 
meios em que se  faça necessário.  A  conselheira  Yvie,  também presente à 
reunião, explicou como se dá a formação dos educadores na modalidade a 
distancia ou presencial e sobre o planejamento de suas aulas e registros em 
documentos  oficiais.  A  Sra.  Michele  e  o  Sr.  Murilo  fizeram  referência  aos 
materiais  didáticos  e  questionaram  se  não  há  uma  maneira  de  se  cobrar 
efetivamente  o  cumprimento  da  legislação,  como  acompanhamento  dos 
cadernos  e  planejamento  anual.  A  Sra.  Marta  falou  da  importância  de  se 
sensibilizar para a abordagem do conteúdo de forma transversal nos currículos 
escolares. Vinicius explicou sobre a importância da participação dos membros 
do conselho no Fórum de Implementação da lei  10639/03. O presidente Ivo 
indicou  a  necessária  inserção  do  conselho  nas  comunidades  escolares.  O 
Sr.Vinicius informou aos Conselheiros que na reedição dos materiais didáticos 
a secretaria de educação poderia ter convidado os membros do conselho para 
participar  da  revisão  do  material.  O  presidente  encerrou  este  momento  da 
reunião,  pedindo a participação dos membros do conselho nas reuniões de 
pais  e  nos  conselhos  de  escola.  4  –  Assuntos  Gerais -   o  presidente, 
informou da Conferencia Nacional  de Educação, etapa Intermunicipal,  a ser 
realizada em 26 e 27 de junho de 2009. A conselheira Yvie Fávero informou 
que  participará  da  conferencia  no  eixo  6,  que  aborda  as  questões  de 
diversidade. O Sr. Vinicius Constantino conclama os membros do conselho a 
participarem das conferencias da Criança e do Adolescente. Foi aprovada por 
unanimidade a indicação de se solicitar uma reunião com o prefeito para tratar 
de assuntos relacionados à educação e a aplicação da lei  10639/03. O Sr. 
Murilo   relatou aos presentes quanto aos fatos ocorridos na UME Andradas em 
relação  aos atos  de   discriminação  em relação  ao seu filho  e  às  crianças 
negras.  Conselheira Janice convidou aos presentes e estendeu o convite a 
todos os interessados a participarem dia 27 de junho do 1º Seminário Santista 
em Saúde Para Religiões Afro  Brasileiras.  O conselheiro  André propôs aos 
presentes a instituição de uma comissão para tratar dos assuntos relacionados 
à visibilidade do povo negro, trabalhando sua auto estima e na luta contra o 
racismo,  a  exemplo  da  campanha  da  UNEGRO,  com  a  frase  “onde  você 
guarda seu racismo?”. Constituiu se a comissão, sendo seus membros: André, 
Yvie,  Carlinhos,  Imar,  Esmeralda,  Michele,  Dinah  e  Beth.  O  presidente 
informou  que  as  camisetas  para  a  campanha  estão  sendo  providenciadas. 
André acrescenta a importância de se abordar assuntos como a saúde mental 
de moradores de rua. Carlinhos propõe a organização do primeiro baile afro na 
cidade  a  ser  agendado  para  o  mês  de  novembro.  André  informou  da  II 
Conferência  para  a  Proteção  da  Vida  Animal,  a  ocorrer  dia  04/07.   O 
Conselheiro Carlinhos  conclama a todos participarem da pré conferência do 
Conselho Municipal do Idoso. Murilo informou que a Educafro fará na segunda 
semana de julho uma visita ao museu afro e da Língua Portuguesa. Propôs 
uma ação em conjunto da Educafro e do conselho para o mês da consciência 
negra, possivelmente no Teatro Guarani. Imar Lopes se justificou por não ter 



participado da 2ª Conferênca Estadual da Promoção da Igualdade Racial,  e 
repudiou a falta de organização dos responsáveis pela delegação de Santos, 
que não entraram em contato com os delegados que foram eleitos na regional. 
O  conselheiro  André  parabeniza  Murilo  pela  atividade  organizada  pela 
Educafro.  Cláudia  entrega  ao  conselho,  na  pessoa  do  seu  presidente,  os 
documentos relativos à portaria 992 de 13 de maio de 2009 que institui Política 
de  Saúde  Integral  da  População  Negra.     O  presidente  informou  o 
agendamento da próxima reunião ordinária do Conselho, para o dia 30 de julho 
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, 25 de junho de 2009.

Presidente: Ivo Miguel Evangelista Santos 

Conselheira: Yvie Cristina Fávero de Souza


