
 
 ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
PARTICIPAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE NEGRA DE 
SANTOS, REALIZADA EM 27 DE JANEIRO DE 2011:  
Aos vinte e sete dias do mês de outubro 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, na Rua Riachuelo nº 104, na 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 cinco de outubro de 2010. 2) Processo eletivo do Conselho da Comunidade 
Negra (Biênio 2011/2013): Preliminarmente, o presidente Ivo reiterou a 
continuidade da atual gestão, ratificada pelo Conselho, estendendo o atual 
mandato bem como a manutenção da respectiva diretoria, até a data da posse dos 
novos conselheiros eleitos para o biênio 2011 / 2013. Discorreu sobre as 
providências referentes à preparação de processo específico para a nova 
composição do Conselho da Comunidade Negra referente ao Biênio 2011/2012, 
ficando definida a realização das Pré Conferências para o mês de março, a 
Conferência Municipal prevista para o mês de abril, com sugestão de posse dos 
novos conselheiros no dia 13 de maio de 2011. Inicialmente, foram definidas duas 
pré conferências: Dias 20 e 26, respectivamente na casa do conselheiro Bade e na 
casa da Conselheira Denise, com horários a serem definidos posteriormente. 3) 
Considerações sobre a Festa de Iemanjá – Dia 02/02/2011: O presidente Ivo 
louvou a iniciativa do Secretário de Cultura, Carlos Pinto, pela criação da comissão 
organizadora para esse evento, parabenizando os conselheiros Bade e Denise 
pela participação na organização do mesmo. Salientou a importância dessas 
festividades, com a expectativa de pleno êxito na sua realização, com todos 
convergindo para o mesmo fim. Os conselheiros Bade e Denise detalharam os 
tramites do evento, elogiando a iniciativa e agradecendo o apoio recebido das 
Secretarias de Defesa da Cidadania e de Cultura, na pessoa dos seus titulares. 
Também entregaram o convite oficial ao presidente Ivo e informaram que a festa 
ocorrerá dentro da programação estabelecida entre as partes. 4) Avaliação da 
“Semana da Consciência Negra” de 2010: O presidente Ivo avaliou como 
satisfatórias as comemorações da Semana da Consciência Negra, por atingirem 
seus objetivos, destacando os pontos favoráveis de cada evento e registrando a 
importância do empenho dos conselheiros e da soma de esforços, incluindo novas 
parcerias. A conselheira Denise, referindo-se às festividades do dia 20 de 
novembro registrou a importância da conscientização dos participantes do evento, 
em relação ao custeio próprio da condução e alimentação, para que os mesmos 
não entendam como obrigatoriedade do Conselho ou dos conselheiros. O 
presidente Ivo, referendado pelos presentes, registrou que o Conselho não terá 
obrigatoriedade de alimentação ou condução, a não ser a previamente agendada, 
objetivando a desoneração do Conselho. O presidente Ivo também registrou que, 
tradicionalmente, os Ogans são remunerados informalmente pela participação nos 
festejos no dia 20 de novembro, custeados por alguns integrantes do Conselho. 
Sugeriu que esses temas sejam discutidos pela cadeira de matriz africana, para 
referendo do  



próprio Conselho e pretende expor ao Secretário de Defesa da Cidadania sobre 
essa tradição existente, com vistas à reserva de numerário para custear os 
próximos eventos. Outros conselheiros se manifestaram sobre o evento, que ao 
final foi considerado satisfatório. O presidente registrou os cumprimentos a todos 
pelo empenho. 5) Calendário de Reuniões para o Exercício de 2011: O presidente 
Ivo entregou aos presentes, o calendário preliminar contendo o cronograma das 
reuniões ordinárias para o Exercício de 2011, sujeito à alteração. 6) Assuntos 
Gerais: O presidente Ivo verificará o atual estágio do Regimento do Conselho, 
junto à Secretaria de Defesa da Cidadania e a Copire. Nada mais havendo a tratar, 
o presidente deu por encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata, que vai 
por ele e por mim assinada. Santos, 27 de janeiro de 2011.  
Presidente: Ivo Miguel Evangelista Santos  
Secretária: Agostinha Ambrósia Ferreira de Sousa 


