
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
PARTICIPAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE NEGRA DE SANTOS, 
REALIZADA EM 01 DE MARÇO DE 2011: 
Ao primeiro dia do mês de março de Dois Mil e Onze, 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, na Rua Riachuelo nº 104, 
sala de reuniões, 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 do dia vinte e sete de janeiro de Dois 
Mil e Onze; 2) Considerações sobre a Festa de Yemanjá: o presidente Ivo detalhou o contato 
mantido com o Secretário de Cidadania, tendente a incluir o Conselho da Comunidade Negra 
na comissão organizadora das próximas festividades, considerando salutar a participação 
mais efetiva da SECID nesse evento. Defendeu ainda, a criação oficial dessa comissão, 
ampliando a participação de representantes ou segmentos. Bade e Denise detalharam todas 
as etapas do evento, considerando satisfatória sua realização, apesar da chuva que ocorreu. 
Esse evento foi comentado pelo presidente Ivo, fazendo algumas ressalvas e sendo 
esclarecido por ambos, sobretudo quanto ao critério de assento dos passageiros no barco e 
eventual alimentação oferecida, temas não contemplados durante a fase de organização. 
Ouvidas todas as ponderações, o presidente encerrou o assunto, frisando a importância da 
convergência de ações; 3) Informações sobre as pré-Conferências, preparatórias para a III 
Conferência Municipal de Igualdade Racial: Foram esclarecidos diversos pontos acerca da 
preparação da Conferência. O presidente Ivo discorreu sobre as providências cabíveis para a 
nova composição do Conselho, mantendo-se a realização das Pré Conferências para o mês 
de março, com sugestão de posse dos novos conselheiros no dia 13 de maio de 2011, no 
Teatro Guarany. Discorreu acerca de alguns requisitos e detalhamento do evento, 
esclarecendo que a Secretaria de Cidadania criou a comissão para a Conferência, cujo 
regimento será publicado oportunamente no Diário Oficial de Santos. Nessa linha, foram 
ouvidas diversas sugestões dos conselheiros e da convidada Catarina. O presidente Ivo frisou 
a importância da articulação dos interessados, lembrando sempre que o Conselho, em 
Santos, é referência para outros municípios, sobretudo por avanços já conquistados, como o 
acompanhamento da Lei 10639, sendo imprescindível a união entre todos. Já foram 
propostas duas pré conferências, dos conselheiros Bade e Denise, dias 20 e 26, 
respectivamente, que seguirão os mesmos horários já padronizados: durante a semana, às 20 
horas, aos sábados, às 18 horas e aos domingos, às 17 horas. O presidente comentou sobre 
a disponibilidade de verba municipal para o Conselho e frisou a importância dos ajustes sobre 
o Regimento da Conferência e pré conferências, para garantir um evento exemplar; 4) 
Assuntos Gerais: A conselheira Denise distribuiu cópia do Informe Preliminar da Missão 
Educação e Racismo no Brasil 2010, emitido pela Relatoria do Direito Humano à Educação, 
da Plataforma Brasileira de Direitos Humanos Econômicos, Sociais, Culturais e Ambientais – 
Eixo Intolerância Religiosa na Educação, informando o agendamento da próxima reunião para 
o dia 28 de 



março, em São Paulo, oportunidade em que reivindicará novos assentos para o município. 
Nada mais havendo a tratar, o presidente deu por encerrados os trabalhos, lavrando-se a 
presente ata, que v ai por ele e por mim assinada. Santos, 01 de março de 2011. 
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