
A Secretaria Municipal de Defesa da Cidadania, por meio da Coordenadoria de 

Promoção da Igualdade Racial e Étnica, de acordo com o Decreto n.° 5.865/2011 de 

18 de Maio de 2011, com a Portaria da SECID n.° 001/2011 de 27 de Maio de 2011 

e com o Regimento Interno dos Trabalhos da III Conferência Municipal de 

Igualdade Racial realizará no dia 02 de Julho de 2011, às 10h00, na Universidade 

Monte Serrat (UNIMONTE), Campus Vila Mathias, Auditório Azul, 2° andar, sita 

à Rua Comendador Martins, n.° 52, Bairro Vila Mathias, em Santos, a III 

Conferência Municipal de Políticas de Promoção da Igualdade Racial e Étnica e a 

Eleição dos Membros do Conselho Municipal de Participação e Desenvolvimento 

da Comunidade Negra de Santos, biênio 2011/2013.  
 

Os interessados em participar deverão comparecer às Pré-Conferências, as quais 

realizar-se-ão no período de 03/06 a 22/06 no Centro de Cidadania, sito à Rua 

Campos Sales, n.° 128, Mezanino, com primeira chamada às 18h30 e segunda 

chamada às 19h00. 

  

A Pré- Conferência “Da Religiosidade de Matriz Africana”, entretanto, será 

realizada no dia 11/06/2011, às 14:30h em primeira chamada e às 15:00h em 

segunda chamada, no SINTRAPORT, sito à Rua Júlio Conceição, n.° 91, em 

Santos. 
  

A Pré-Conferência da região "Dos Morros", será realizada na Quadra da Escola 

de Samba Unidos dos Morros, sita à Avenida Antônio Manoel de Carvalho, n.° 2562, 

Morro da Nova Cintra, em Santos, com primeira chamada às 18h30 e segunda chamada 
às 19h00.     

E a Pré-Conferência “Da área Continental” será realizada em local sito na área 

continental da cidade, o qual será oportunamente informado e publicado no Diário 

oficial do Município. 
 

Qualquer pessoa poderá participar das pré-conferências, porém somente poderão 

votar e serem eleitos delegados, as pessoas comprovadamente residentes no 

Município de Santos. O comprovante de residência (conta de água, luz ou telefone 

ou ainda correspondência oficial em nome do próprio participante) deverá ser 

apresentado no ato da inscrição. 
  

Confira abaixo as datas das Pré-Conferências (alteradas): 
 

 PRÉ-CONFERÊNCIAS 

1) 03/06/2011  “Da política agrícola, fundiária e da reforma agrária” 
2) 03/06/2011  “Da saúde”                                      
3) 06/06/2011  “Da educação, Da cultura e Da ciência e tecnologia”      
4) 06/06/2011  “Da previdência social e   Da assistência social”     
5) 07/06/2011  “Da política internacional e Das novas correntes migratórias”         
6) 07/06/2011  “Da comunidade cigana”                  
7) 08/06/2011  “Da família, Da mulher e da criança”  
8) 08/06/2011  “Do adolescente”                            
9) 08/06/2011  “Da Juventude negra”                      
10) 09/06/2011  “Da etnia negra” 
11) 09/06/2011   “Da comunidade caiçara” 
12) 10/06/2011 “Da mulher negra”     
13) 10/06/2011  “Dos povos indígenas”                        
14) 11/06/2011 “Da Religiosidade de Matriz Africana”   
15) 13/06/2011  “Da zona noroeste” 



16) 13/06/2011  “Da comunidade dos nortistas e nordestinos 
17)  14/06/2011  “Dos morros”       
18)  14/06/2011  “Da zona leste”    
19)  15/06/2011 “Da área continental”  
20) 15/06/2011 “Dos demais povos representados no Conselho Nacional de Promoção da 
Igualdade Racial (árabes)” 
21)  16/06/2011  “Da área central”   
22)  16/06/2011  “Da política urbana e da moradia”      
23)  17/06/2011  “Do desporto e Do lazer”                                                                            
24)  17/06/2011   “Do meio ambiente”                         
25) 17/06/2011     “Dos direitos e garantias fundamentais e Da segurança pública”       
26) 20/06/2011      “Da comunicação social”                 
27) 20/06/2011      “Do idoso”                                     
28) 21/06/2011    “Da livre associação e do fortalecimento  das organizações anti-
racismo” 
29) 21/06/2011  “Do trabalho, do mercado de trabalho, da renda e da iniciativa 
profissional e empresarial”     
30) 22/06/2011   “Dos demais povos representados no Conselho Nacional de Promoção 
da Igualdade Racial (judeus), e outros grupos étnicos 
(amarelos)”                                                  
31) 22/06/2011 “Pré-conferência Participativa, realizada pelas pessoas brancas 
comprometidas com a causa da igualdade racial.”                     
32) 22/06/2011 “Pré-conferências de Livre Iniciativa, promovidas espontaneamente pela 
sociedade civil, organizada ou não.”                               
                                                                 

 Os interessados em participar da Eleição do Conselho da Comunidade Negra, desde 
que residentes em Santos,  e aptos a votarem e serem votados nos termos do 
Regimento Interno dos Trabalhos da III Conferência de Igualdade Racial, poderão 
escolher serem eleitos uma única vez, em qualquer das seguintes pré conferências: 
  

06/06/2011  “Da educação, Da cultura e Da ciência e tecnologia”  
Elegerão as seguintes vagas no Conselho: 
01 representante de  entidade representativa da comunidade negra no setor de cultura e 
01 representante de entidade com projetos educacionais voltados a comunidade negra 
  

09/06/2011  “Da etnia negra”   
Elegerão as seguintes vagas no Conselho: 
02 representantes de entidades representativas da Comunidade Negra 
  

 10/06/2011 “Da mulher negra”    
 Elegerão as seguintes vagas no Conselho: 
 01 representante de entidades voltadas à mulher negra 
 

 11/06/2011 “Da Religiosidade de Matriz Africana”   

 Elegerão as seguintes vagas no Conselho: 
 01 representante das entidades religiosas de matriz africana    
  

 13/06/2011  “Da zona noroeste”  
Elegerão as seguintes vagas no Conselho: 
01 representante regional morador da Zona Noroeste 
  

 14/06/2011  “Dos morros”     
Elegerão as seguintes vagas no Conselho: 
01 representante regional morador da região dos Morros 
  

 14/06/2011  “Da zona leste”   
Elegerão as seguintes vagas no Conselho: 
01 representante regional morador da Zona Leste 
 

15/06/2011 “Da área continental”  



Elegerão as seguintes vagas no Conselho: 
01 representante regional morador da Área Continental 
  

16/06/2011  “Da área central”  
Elegerão as seguintes vagas no Conselho: 
01 representante regional morador da Área Central 
  

17/06/2011  “Do desporto e Do lazer”   
Elegerão as seguintes vagas no Conselho: 
01 representante das entidades ligadas ao esportes de matriz africana 
  

21/06/2011  “Do trabalho, do mercado de trabalho, da renda e da iniciativa profissional e 
empresarial” 
Elegerão as seguintes vagas no Conselho: 
01 representante de Sindicatos, Entidades de Classe e outros  e 
01 representante do sistema “S” (SESC, SENAC, SENAI etc) 

   

DRA. TATIANA EVANGELISTA -  (13) 81161925 - tatiadv_@hotmail.com - tatiadv31@gmail.com  

*COORDENADORA DA COMISSÃO DO NEGRO  
E ASSUNTOS ANTIDISCRIMINATÓRIOS DA OAB SANTOS 
*ASSESSORA JURÍDICA DA COORDENADORIA MUNICIPAL  
DE PROMOÇÃO DE IGUALDADE RACIAL E ETNICA DE SANTOS 
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