
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL 
DE PARTICIPAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE NEGRA DE 
SANTOS,  REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2011: 
 Aos vinte e oito dias do mês de abril 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 de Reunião Anterior: Aprovada a ata da 
Assembléia do dia Sete de Abril de Dois Mil e Onze; 2) Programação Semana 
Quintino de Lacerda: O presidente detalhou os encaminhamentos 
burocráticos relativos à outorga da Medalha “Quintino de Lacerda”. Na ocasião, 
foram referendadas as indicações, constantes da ata anterior. 3) Informações 
acerca do trâmite para a Eleição dos membros da próxima gestão do 
Conselho da Comunidade Negra e considerações sobre a Conferência e 
pré-conferências que a antecedem. O presidente Ivo pormenorizou a 
tramitação administrativa do Regimento da Conferência, adequado às 
sugestões da Procuradoria Geral do Município. Noticiou que o Secretário Paulo 
Murat já encaminhou o processo ao Gabinete do Prefeito para análise e, 
aguarda a publicação em Diário Oficial para a consolidação desse processo.  
Também comunicou detalhes práticos do Regimento, como a realização de 
apenas uma pré-conferência para o segmento de Entidades Religiosas de 
Matriz Africana e integração do Sr. Ian, da Comunidade Cigana, na comissão 
organizadora da Conferência. Nesse sentido, solicitará ao Secretário Paulo 
Murat a inclusão da conselheira Imar para que ambos integrem a referida 
comissão do processo regimental para a Conferência. 4)  Assuntos Gerais: a) 
A conselheira Imar convidou os presentes para a Festa de Santa Sara, dia 21 
de maio, a partir das 15 horas, na Lagoa da Saudade, Morro da Nova Cintra; b) 
Também convidou para a Missa na Igreja do Rosário, dia 24 de maio, 12 horas; 
c) Informou, também, que  nos dia 26 de maio, 10 horas, na Secretaria de 
Justiça do Estado de São Paulo, haverá cerimônia em homenagem aos 
ciganos e que será contemplada com essa outorga, convidando a todos para o 
evento; d) a conselheira Imar informou, ainda, que no dia 08 de abril foi 
comemorado o Dia Internacional dos Ciganos, com homenagens a algumas 
personalidades, sendo agraciados, entre outros, o Dr. Walter Pereira de 
Carvalho, presente à cerimônia, e o  Dr. Ivo Miguel Evangelista Santos,  
recebendo a medalha na reunião, que na  oportunidade, agradeceu pela 
honraria e justificou as razões que o impediram de comparecer ao evento; e) a 
conselheira Agostinha convidou os presentes para o lançamento da Rede de 
Qualificação Profissional, Trabalho e Empreendedorismo, no dia 29 de abril, às 
11 horas, no Salão Nobre Prefeito Esmeraldo Tarquínio; f) informou que 
procederá à adequação da atual composição do Conselho, publicada no Portal 
dos Conselhos, em consonância com a Lei nº 2719, de 13 de setembro de 
2010; g) o presidente Ivo convidou a todos para  uma churrascada beneficente 
promovida pelo Rotary Club Santos-Noroeste, ao qual pertence, na ATMAS , 
Rua São Paulo, 47, com convites individuais no valor de R$ 35,00 (Trinta e 
Cinco Reais); h) Também convidou os presentes para a sua posse na 



presidência do  Rotary Club Santos-Noroeste, a ocorrer no dia 04 de julho, 
durante o café da manhã, no Edifício Rotary, aguardando a presença e a 
representação de todos os segmentos, recebendo os cumprimentos pela 
posse. 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, 28 de abril de 2011. 
     
  
 
 
Presidente: Ivo Miguel Evangelista Santos    
    
  
 
 Secretária: Agostinha Ambrósia Ferreira de Sousa  
  
 


