
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL 
DE PARTICIPAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE NEGRA 
DE SANTOS REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2009:

Aos vinte e nove dias do mês de abril 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 vinte e seis de 
março de Dois Mil e Nove e aprovada pelos presentes. Na oportunidade, 
foram noticiadas as seguintes justificativas: 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. Sobre a reunião 29 de 
abril, a Conselheira Simone Bernardo justificou sua ausência através de e 
mail,  pois  a  mesma está inserida integralmente  nos trabalhos do Plano 
Diretor. 2- Laureados com a Medalha Quintino de Lacerda no mês de Maio: 
O  presidente  Ivo  discorreu  sobre  o  currículo  pessoal  e  profissional  dos 
candidatos  à  outorga  da  Medalha  Major  Quintino  de  Lacerda,  com 
aprovação  dos  seguintes  indicados:  Nanci  Alonso,  Mary  Francisco  do 
Careno, Guilherme Cruz Costa, Rotary Club de Santos - Noroeste, Casa da 
Criança e Jornal do Bairro da Aparecida; o evento foi agendado para o dia 
13 de maio de 2009,  dezenove horas, na Sala Princesa Isabel,  Câmara 
Municipal  de  Santos.  3-  Discussão  sobre  o  protocolo  de  intenções  da  lei 
10639/2003:  Inicialmente,  o  Sr.  Luiz  Otávio  de  Brito,  presente  na  reunião,  fez 
alguns  questionamentos  ao  Conselho,  posicionando-se  inadequadamente  e 
resultando nas seguintes  deliberações:  a-   por  não ser  conselheiro,  o  Sr.  Luiz 
Otávio de Brito não participará de reunião da comissão de educação, já agendada 
e de composição definida; b- as reuniões do Conselho destinam-se à solução dos 
problemas  da  comunidade,  sem  privilégio  individual;  c-  Os  processos 
administrativos encaminhados ao Conselho,  são devidamente instruídos,  dentro 
das  suas  especificidades;  d-  diante  da  reincidência  ou  desrespeito,  a  Guarda 
Municipal será acionada para restabelecer a ordem.  A representante da Secretaria 
de  Educação,  Andrea  Rodrigues  Candeia  discorreu  sobre  os  aspectos  da  Lei 
10639/2003, e foi definida a reunião com  o grupo da Educação, agenda para 03 
de  maio  pf.,  3ª  feira,  na  Secretaria  de  Educação,  15  horas.  Com  a  pauta  já 
definida, foi entregue o ofício 22/2009, à conselheira Andrea, precedido de leitura, 
pelo vice-presidente Vinicius, para a ciência de todos, solicitando o agendamento 
com a Secretaria de Educação, Suely Maia. Na oportunidade, informou também 
sobre Portaria 312, de 01/04/2009, expedida pelo MEC, divulgando o resultado da 
avaliação pedagógica referente Às obras complementares inscritas no processo de 
avaliação e seleção de obras para distribuição à rede pública de ensino, e entre 
eles, apenas cinco livros, abordando temas relativos à comunidada negra. O Sr. 
Luiz Otávio manifestou questionamentos sobre o Conselho de Educação, ao que 
foi  orientado  a  procurar  o  Conselho  de  Educação  para  elucidar  suas  dúvidas, 
sendo-lhe fornecido o endereço pela representante da Secretaria de Educação. O 



presidente Ivo discorreu sobre alguns meandros da Lei 10.639 e sua reformulação, 
constante da Lei 11.645/08.  4- Assuntos Gerais: O Conselheiro Paulo Constantino 
justificou sua ausência, por motivo de trabalho, através do vice-presidente Vinicius; 
O Sr.  Luiz  Otávio de Brito,  demonstrou interesse em ler  as atas do Conselho, 
sendo  informado  ao  mesmo  o  endereço  eletrônico,  onde  as  mesmas  estão 
disponibilizadas:  www.porta.santos.sp.gov.br/conselhos  .   O  conselheiro  Ubirajara 
convidou a todos para os seguintes eventos, comprometendo-se em apresentar 
posteriormente  o  cronograma  relativo  às  Conferências  Estadual  e  Federal  da 
Igualdade  Racial:  -  Audiência  Pública,  dia  06  de  maio,  14  horas,  no  Plenário 
Ulisses Guimarães, que entre outros assuntos, comporá a comissão organizadora 
da  II  Conferência  Regional  da  Igualdade  Racial;   -   Seminário  Regional  das 
Guardas Municipais da Região Metropolitana da Baixada Santista, dia 21/05, 14 
horas,  na  Prodesan;  Intecab/SP,  dia  03/05,  na  Rua  Dona  Luiza  Macuco,  07; 
Festividades sobre o Dia de Santa Sara, dias 23 e 24 de maio, ao lado da Lagoa 
da Saudade, Morro da Nova Cintra; Conferência Regional da Igualdade Racial, dia 
31/05, das 8 as 18hs, com local a definir;  O presidente Ivo reputou salutar a ampla 
participação  nas  audiências  públicas.  O  conselheiro  Ubirajara  informou  que  a 
Copire fora convidada a realizar  palestras na Fundação Casa,  agradecendo ao 
Conselho  pela  indicação  dos  advogados  palestrantes,  que  contribuíram para  o 
sucesso do evento.  O presidente  Ivo ressaltou  a  importância  de atingir  aquela 
população com noções de cidadania. O presidente informou o agendamento da 
próxima reunião ordinária do Conselho,  para o dia 28 de maio 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, 29 de abril de 2009.
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