
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL 
DE PARTICIPAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE NEGRA 
DE SANTOS REALIZADA EM 27 DE AGOSTO DE 2009:

Aos vinte e sete dias do mês de agosto 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: Lidas e aprovadas as atas das 
Assembléias Ordinárias dos dias vinte e cinco de junho e trinta de julho de 
Dois Mil e Nove. Foram recebidas, via e mail, as justificativas de ausência 
da reunião de hoje, dos conselheiros da Secretaria de Esportes e de José 
Luiz de Carvalho Aguiar,  Badeh.   2- Informes sobre o Fórum Municipal 
sobre  aplicação  da  lei  10639/2003,  criado  pelo  decreto  4945/2007:  O 
presidente Ivo discorreu sobre a participação no Fórum, realizado no dia 24 
de agosto de 2009, e a aprovação do seu Regimento, com destaque para 
as sugestões propostas.  3- Informes dos representantes do Poder Público 
(COPIRE) sobre os principais tópicos da Conferência Nacional da Igualdade 
Racial:  O  conselheiro  Walter  informou  aos  presentes  sobre  a  sua 
participação  na  Conferência  Nacional  da  Igualdade  Racial,  em  Brasília, 
detalhando  os  procedimentos  ali  adotados,  passando  às  mãos  do 
presidente  Ivo,  as  propostas  preliminares  do  II  CONAPIR.  Também 
aproveitou  sua  estada  em  Brasília,  para  protocolar  requerimento  sobre 
atendimento  aos  refugiados.  4-  Orientações  sobre  o  vírus  H1N1  pela 
Secretária de Saúde de Santos: a serem apresentadas posteriormente.  5- 
Discussões sobre  ODM – Redes de Objetivos  do  Milênio:  a  conselheira 
Agostinha informou que no dia 17 de agosto,  a Prefeitura deu posse aos 
membros  do  Comitê  Pró-ODM  -  Comitê  Municipal  para  Políticas  de 
Referência e Otimização dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio e 
lançou o relatório ‘Perfil dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio em 
Santos’.  Citou  os  oito  objetivos,  os  quais  foram  assumidos  como 
compromisso por 189 países, com a meta de alcançá-los até 2015. Nesse 
sentido,  foi  proposta  a  organização e atualização de dados com recorte 
étnico e de interesse do Conselho, objetivando a elaboração de catálogo a 
ser  apresentado  posteriormente  ao  Comitê  e  ao  futuro  Instituto  de 
Pesquisas. 6- Assuntos Gerais: 1- A Conselheira Sandra Pereira mencionou 
a importância do Conselho e Copire pensarem na elaboração de projetos, 
levando-se em conta a possibilidade de obtenção de recursos; 2- Definiu-se 
convidar representante da Secretaria de Comunicação, para acompanhar 
as próximas reuniões do Conselho; 3-  Também ficou definido que serão 
convidados representantes da Casa dos Conselhos,  para informar sobre 
composições e assentos deste Conselho em outros Conselhos Municipais 
e, representante da Secretaria de Meio Ambiente, para falar sobre as ações 
desenvolvidas pela sua Secretaria, em prol da Comunidade Negra; 4- As 
Secretarias  de  Turismo  e  Assuntos  Jurídicos,  encaminharam  ofícios 



alterando a sua composição no Conselho; 5-  O presidente Ivo comentou o 
debate  sobre  cotas  e  medidas  afirmativas,  no  dia  19  de  agosto,  em 
Cubatão; 6- A conselheira Tatiana informou sobre a audiência no Fórum 
Trabalhista, remarcada para o dia 30/11, pela manhã, em defesa da Sra. 
Andrea, vítima da prática de racismo em loja comercial, em Santos. Nesse 
sentido, algumas estratégias foram discutidas para marcar o evento; 7-  Foi 
assegurada  à  Secretaria  de  Educação,  na  próxima  reunião  ordinária,  a 
apresentação dos trabalhos desenvolvidos em prol da Comunidade Negra, 
em  Santos  ;  8-  O  Conselheiro  André  divulgou  o  Jornal  IROIN,  site 
www.iroin.org e  o  informativo  da  Educafro,  edição  de  Agosto;  8-  A 
conselheira  Yvie,  noticiou  o  lançamento  da  UNEGRO,  sob  sua 
coordenação, prevista para o próximo dia 12 de setembro, 14 horas, com 
local a definir; O presidente agradeceu a presença de todos e informou o 
agendamento da próxima reunião ordinária do Conselho, para o dia 24 de 
setembro 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, 27 de agosto de 2009.

Presidente: Ivo Miguel Evangelista Santos
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