
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL 
DE PARTICIPAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE NEGRA DE 
SANTOS REALIZADA EM 27 DE MAIO DE 2010: 
  

Aos vinte e sete dias do mês de maio de Dois Mil e Dez, 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 itens da ordem do dia: 1- Leitura e Aprovação da Ata 
da Assembléia anterior: Aprovada a ata da Assembléia Ordinária do dia vinte e 
nove de abril de Dois Mil e Dez. 2- Informes sobre o Comitê Metropolitano de 
Enfrentamento ao Racismo e Fomento de Política de Ações Afirmativas: O 
presidente Ivo forneceu detalhes da última reunião, destacando a previsão de 
diversas oficinas de sensibilização para o tema. 3- Comentários sobre o Evento 
da “Semana Quintino de Lacerda”, realizado no dia 19 de maio de 
2010.Tema:“Desafios na implantação de uma política municipal para a mulher 
negra e para a mulher em geral na cidade de Santos”. Palestrante: Sra. 
FERNANDA VANUCCI – Coordenadora Municipal da Mulher: O presidente Ivo 
considerou satisfatório o evento, comentando rapidamente a palestra proferida; 
também foi firmado o compromisso de promover outros encontros. 4- Informes 
sobre o lançamento do livro “Hip Hop a Lápis – Literatura do Oprimido”:O 
conselheiro Orlando convidou a todos para a cerimônia, discorrendo sobre as 
diversas atividades programadas e detalhando a formatação do livro e do 
roteiro. O presidente Ivo demonstrou interesse em formalizar parcerias com a 
Secretaria de Educação para a concretização de novos eventos hip hop. A 
conselheira Sandra Pereira colocou-se à disposição do Conselho para 
acolhimento dos projetos, detalhando do tramite dos mesmos, junto a 
Prefeitura.  5- Informes sobre o evento organizado pela OAB/Santos, através 
da CONAD-Comissão do Negro e Assuntos Antidiscriminatórios, com a 
participação da Comissão da Mulher Advogada, no próximo dia 31 de maio de 
2010: Palestrante: Dra. ROSELI DE OLIVEIRA - Coordenadora de Políticas 
para a População Negra e Indígena do Governo do Estado de São Paulo: O 
presidente Ivo convidou a todos e detalhou o evento. Também noticiou a 
realização de plantão de Assistência Jurídica, no dia 28 de maio, das 09 as 16 
horas, na Praça Mauá, estendendo o convite a todos. 6- Considerações em 
relação a entrega da nova  Medalha de “Quintino de Lacerda”: O presidente Ivo 
discorreu acerca da trajetória dessa premiação, informando que neste ano será 
custeada pela Secretaria de Defesa da Cidadania. Também foram definidos os 
nomes dos agraciados com a comenda, contemplando pessoas físicas e 
pessoas jurídicas. 7 ) Assuntos Gerais: A conselheira Sandra Pereira comentou 
sobre a evolução o curso África em Sala de Aula. O presidente Ivo convidou a 
todos para o Primeiro Encontro Nacional de Turismo em Comunidades 
Quilombolas, de 07 a 10 de junho, Fazenda Itaipava, em Eldorado/SP. 
Também leu reportagem informando sobre a destinação de bolsas de pós 
graduação para negros, pelo Governo Federal. O presidente agradeceu a 



presença de todos e informou o agendamento da próxima reunião ordinária do 
Conselho, para o dia 24 de junho de 2010. 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 maio de 2010. 
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 Secretária: Agostinha Ambrósia Ferreira de Sousa 

  
 


