
Informativos:

1.Após ter sido encerrada a reunião ordinária de 29 de janeiro,  chegaram na plenária 
para participação da mesma, os conselheiros Sr.Paulo Cesar Constantino - representante 
regional,  que  por  motivos  de  trabalho  só  pode  chegar  somente  aquele  horário  e  o 
Sr.Décio Couto Clemente,  por motivos  particulares  também só pode chegar  naquele 
instante.

2.sobre a reunião de hoje (26/02) o Sr.Paulo Cesar Constantino justificou a sua ausência 
através do vice-presidente do conselho devido ao horário do serviço, o Sr.Walter Pereira 
de  Carvalho  através  de  telefone  informou  que  compromisso  junto  a  Copire 
impossibilitou sua presença e o Sr.Décio Couto Clemente devido a outro compromisso 
(reunião) teve que faltar.

(Já consta a retificação e observação feita na Assembléia de 26/03)
ATA  DA  ASSEMBLÉIA  GERAL  ORDINÁRIA  DO  CONSELHO 
MUNICIPAL  DE  PARTICIPAÇÃO  E  DESENVOLVIMENTO  DA 
COMUNIDADE  NEGRA  DE  SANTOS  REALIZADA  EM  26  DE 
FEVEREIRO de 2009:

Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro de Dois Mil e Nove, realizou-se após 
convocação  em  Diário  Oficial  do  Município  de  Santos,  a  Assembléia  Geral 
Extraordinária  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: Foi lida a ata 
da  Assembléia  Ordinária  do  Conselho  Municipal  de  Participação  e 
Desenvolvimento da Comunidade Negra de Santos,  do dia 29 de janeiro de 2009 e 
aprovada pelos presentes.  2 - Diagnóstico do PPA 2010/2013, conforme Decreto 
5272, de 30/01/2009:  preliminarmente,  o vice – presidente procedeu à leitura do 
relatório contendo as prioridades do Conselho para o corrente ano, parte integrante 
desta  ata,  seguido dos comentários  de alguns conselheiros  presentes.   Dentre  os 
assuntos  tratados,  foram  abordadas  questões  educacionais,  de  saúde, 
estabelecimento  de  plano  de  ação  em  relação  à  assistência  aos  refugiados, 
envolvimentos  dos  Conselhos  Regionais  e  a  proximidade  com  os  Secretários 
Municipais  e  a  importância  nas  indicações  dos  representantes  nos  Conselhos 
Municipais. O presidente Ivo comprometeu-se em monitorar os temas abordados e 
trabalhar  para  a  implementação  das  ações  cabíveis.   Também  ficou  formada  a 
comissão  de  acompanhamento  da  Lei  10639/2003,  composta  pelos  conselheiros: 
Sandra Pereira, João, Denise, Ivo, Cosme, Ubirajara e Vinicius. O presidente Ivo 
informou que a Escola Ateneu procurou o Conselho, solicitando palestras abordando 
as  questões  do  negro.  3-  Programação  da  Semana  da  Mulher:    Dra.  Tatiana 
discorreu sobre a pauta das comemorações e a programação  do Evento alusivo ao 



Dia  Internacional  da  Mulher   sendo  deliberado,  pelos  presentes,   também 
comemorar na mesma data e local, o  Dia Mundial contra a Discriminação Racial. 
Após o consenso sobre as palestrantes a serem convidadas, o Evento com o tema: 
“A inserção da mulher no mercado de trabalho” ficou programado para o dia 20 de 
março de 2009, 19 horas, na OAB – subseção de Santos/SP. Outras ações foram 
discutidas  para comemorar  a data,  entre  elas,   a montagem de estande na Praça 
Mauá,  dia  19  de  março,  para  esclarecimentos  à  população,  com distribuição  de 
folhetos,  incluindo  esclarecimentos  sobre  prevenção  de  doenças  ginecológicas  e 
controle de osteoporose; outra ação cogitada foi a promoção de ação conjunta das 
Unidades  de  Saúde  ,  disponibilizando  material  e  informações  sobre  a  anemia 
falciforme e das palestras programadas.  Para fechar a programação,  haveria uma 
ação cultural.  4 - Assuntos gerais:  O conselheiro Ubirajara informou que a Igreja 
Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos expõe uma imagem de Santa Sara e 
mantém um cadastro dos andarilhos, propondo uma visita à Igreja, em virtude da 
necessidade  de  auxílio  para  reformas  estruturais  urgentes.  Assim,  foi  formada 
comissão composta pelos conselheiros Ivo, Vinícius, Bade, Ubirajara e Agostinha. 
A conselheira  Simone  comprometeu-se  em verificar  se  a  Lei  do  Alegra  Centro 
contempla  a  revitalização  de  templos.  O  vice-presidente  Vinicius  lembrou  que 
passado  um  ano  da  conferência  que  elegeu  os  atuais  representantes,  alguns 
encontram-se em débito com a documentação que os legitime no Conselho. Assim, 
foi  deliberado  publicar  convocação  no  Diário  Oficial,  convocando-os  a 
comparecerem na  próxima  Assembléia,  agendada  para  26  de  março,  onde  terão 
oportunidade de manifestação e entrega dos documentos legitimando-os ao assento 
no Conselho.  Também foi deliberado que na próxima reunião será apresentada a 
relação  com os  nomes  dos  agraciados  com a Medalha Quintino  de Lacerda.   O 
presidente Ivo informou que a Sala do Conselho foi transferida para outro espaço, 
no mesmo andar.  Foi  deliberado oficiar  o conselheiro  Walter  para esclarecer  ao 
Conselho o seu posicionamento em relação ao assento inicialmente ocupado, por 
eleição, cumulando-o atualmente com a vaga da Copire. O presidente informou o 
agendamento da próxima reunião ordinária do Conselho para o dia 26 de março 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,  26  de 
fevereiro de 2009.
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