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Sobre a reunião de 26 de março pp,  o Babalorisá  Marcelo de Logunede justificou a sua 
ausência através de e mail,  devido a compromissos religiosos urgentes. // A INCLUIR 
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ATA  DA  ASSEMBLÉIA  GERAL  ORDINÁRIA  DO  CONSELHO 
MUNICIPAL  DE  PARTICIPAÇÃO  E  DESENVOLVIMENTO  DA 
COMUNIDADE NEGRA DE SANTOS REALIZADA EM 26 DE MARÇO DE 
2009:

Aos  vinte  e  seis  dias  do  mês  de  março  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 26 de fevereiro de 2009 
e  aprovada  pelos  presentes.  2-Sobre  a  Semana  da  Mulher:  O  presidente  Ivo 
discorreu  acerca  da  Programação  da  Semana  da  Mulher,  que  atingiu  as  metas 
propostas.   Informou  também  que  as  palestras  em  comemoração  ao  Dia 
Internacional  da  Mulher  e  o  Dia  Mundial  Contra  Discriminação  Racial  foram 
transferidas  para  o  dia  24 de  abril  de  2009,  19 horas,  no  Auditório  da  OAB – 
subseção  de  Santos/SP.   3-Discussão  sobre  o  protocolo  de  intenções  da  lei 
10639/2003:  A  conselheira  Sandra  Pereira  discorreu  sobre  a  existência  de  um 
fórum de  discussão  da  lei  10639/2003,  que  inspirou  a  elaboração  de  regimento 
interno,  já discutido por segmentos da Prefeitura,  como Dr.  Bley e Procuradoria 
Geral do Município e encaminhado posteriormente à Copire. Apenas recentemente, 
o  Conselho  tomara  conhecimento  desse  dispositivo,  sendo  depreendido  que  o 
Conselho terá assento nessa discussão,  com duas vagas. Ficou esclarecido que a 
comissão  formada  em 26 de fevereiro  é  paralela  ao  fórum e tem o objetivo  de 
gerenciar  a  implementação  da  Lei,  sendo  importante  ampliar  a  participação  da 
Comunidade Negra. A conselheira Sandra informou que a Secretaria de Educação 
abriu  o  curso  de  Educação  à  distância  denominado  “Introdução  aos  Estudos  da 
África e do Negro no Brasil”, direcionado aos professores da rede, funcionários da 
Seduc, alunos do Acácio e demais interessados, com início previsto para 13 de abril, 
e inscrições abertas no período de 23 a 27 de março.  4-Assuntos Gerais:   falou-se 
em agregar a temática da saúde mental às questões da saúde negra, assim como da 
importância do contato com as Universidades, quanto a formação do profissional de 
saúde considerar as questões da raça negra. O vice-presidente  Vinicius  comentou 
sobre a convocação, no Diário Oficial,  dos conselheiros em débito com o Conselho. 



Dentre eles, somente foram legitimados : a Associação dos Farmacêuticos na pessoa 
do Sr. Leandro Vitta, em substituição ao Wilson Sabino. A conselheira Imar Lopes 
justificou,  que  na  qualidade  de  suplente,  desconhecia  a  obrigatoriedade  de 
comparecer,  mas  era  sabedora  dos  assuntos  da  sua  comunidade.  Assim,  ficou 
definido  que  os  demais  conselheiros,  com pendências  junto  ao  Conselho,  serão 
oficiados,  com  posterior  deliberação  sobre   os  encaminhamentos  cabíveis.  O 
presidente Ivo noticiou a justificativa de ausência do conselheiro Marcio de Ogum, 
por problemas pessoais. Também foi lembrada a realização da Conferência Estadual 
e Nacional, que exigirão procedimentos específicos da Copire que sentaria com o 
Conselho para dar maiores esclarecimentos. O presidente informou o agendamento 
da próxima reunião ordinária do Conselho para o dia 29 de abril 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 março de 2009.
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