
ATA DA SEGUNDA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
PARTICIPAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE NEGRA DE SANTOS,  
REALIZADA EM 15 DE DEZEMBRO DE 2011: 

 Aos quinze dias do mês de dezembro de Dois Mil e Onze, realizou-se, após convocação 
em Diário Oficial do Município de Santos, a segunda Assembléia Geral Ordinária do 
Conselho Municipal de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra de 
Santos, na sala Ulysses Guimarães, localizada na Câmara Municipal de Santos, sita à 
Praça Tenente Mauro Batista Miranda, n.º 01, Bairro Vila Nova, com a presença dos 
conselheiros efetivos e suplentes, conforme a lista de presença em anexo, sob a 
presidência do Sr. Ubirajara Hilário Chagas, que convidou a mim, Agostinha Ambrósia 
Ferreira de Sousa para secretariá-lo na discussão e deliberação dos seguintes itens da 
ordem do dia: Preliminarmente, o presidente agradeceu a presença de todos, assim 
como o espaço cedido pelo Legislativo e justificou a ausência dos conselheiros 
Raimundo dos Santos Ferreira e Ornella Maria Moralez Rodrigues. 1) Leitura e 
aprovação da Ata da reunião anterior: Foram aprovadas as atas da Primeira 
Assembléia Ordinária e da Primeira Assembléia Extraordinária do Conselho Municipal 
de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra de Santos, realizadas 
respectivamente nos dias 24 de outubro de 2011 e 03 de novembro de 2011. 2) 
Realização do ato de Posse dos novos conselheiros, eleitos na Audiência Pública 
realizada na data de 02/12/2011, bem como posse dos conselheiros previamente 
indicados  que estiveram ausentes na solenidade do dia 05/10/2011: Como ainda não 
estava publicada a ata da referida Audiência Pública, em razão de ajustes burocráticos, 
foram empossados e assinaram o termo de posse somente os conselheiros 
previamente indicados e ausentes na solenidade do dia 05 de outubro de 2011, a 
saber: Mariana Munayer, indicada na condição de titular pela Secretaria de Turismo; 
Milene Correa de Oliveira, indicada na condição de suplente pela Secretaria de 
Turismo e,  Tatiana Evangelista, indicada na condição de suplente pela Ordem dos 
Advogados do Brasil. 3) Formação das Comissões de Trabalho: Foram constituídas as 
seguintes comissões: Comissão de Assuntos Jurídicos e Legislativos, formada pelos 
conselheiros Bade, Ivo, Tatiana, Agostinha e Sandra Pereira; Comissão de 
comunicação, formada pelos conselheiros Edson e Bade;  Comissão de Educação, 
formada pelos conselheiros Sandra Pereira, Ornella, Sandra Alves e Adriana; Comissão 
de Saúde, formada pelos conselheiros Diná, Denise e Paulo; Comissão de Cultura e 
Eventos, formada pelos conselheiros Jamir, Cicero, Orlando, Pedro e Paulinho; 
Comissão de Turismo, formada pelos conselheiros Mariana e Milene; Comissão de 
Meio Ambiente, formada pelos conselheiros André, Bade, Denise, Tatiana, Pedro, 
Catarina, Mariane e Milene; Comissão de Segurança, formada pelos conselheiros 
Raimundo e Debora; Comissão de Esportes, formada pelos conselheiros Paulo 
Medeiros, Mestre Sombra e Cícero; Comissão de Assuntos da Mulher Negra, formada 
pelos conselheiros Diná, Tatiana, Ornella e Catarina; Comissão Inter-religiosa, formada 
pelos conselheiros Denise, Bade, Marcelo, Pedro, Paulo e Sandra Alves. 4) Formação 
da Comissão Especial para organização dos eventos em Comemoração aos 25 anos 
do CMPDCN: Integrarão a referida comissão, os seguintes conselheiros:  Ubirajara, 
Jamir, Roldão, Paulo Medeiros, Ivo Miguel, Mestre Sombra, Sandra Alves, Catarina e 
Walter. O presidente Ubirajara apresentou algumas sugestões que integrariam as 
comemorações, como a entrega do mausoléu Esmeraldo Tarquinio (abril), outorga da 
medalha Quintino de Lacerda e apresentação de espetáculo cultural (maio), festival 



internacional de capoeira (agosto), festival de cinema, com filmes afro-brasileiros 
(setembro) e entrega do Troféu Zumbi dos Palmares (novembro). Todos os 
conselheiros poderão encaminhar sugestões até o final de fevereiro de 2012, sob o 
compromisso do acompanhamento, pelo autor, do desenvolvimento e da execução 
desse projeto, caso seja contemplado. Também foi considerada a sugestão de registro 
da história oral do Conselho, que envolverá a coleta e efetivação dos depoimentos dos 
ex-presidentes. Para consecução dos registros, serão realizadas tratativas com a 
Fundação Arquivo e Memória e o Museu De Vaney. 5) Assuntos Gerais: a) definido o 
cronograma das próximas reuniões do Conselho em 2012, adiante relacionadas, a ser 
entregue aos conselheiros juntamente com a convocação da próxima reunião e 
também será afixado posteriormente no Portal dos Conselhos: 19 de janeiro, 16 de 
fevereiro, 15 de março, 19 de abril, 17 de maio, 21 de junho, 19 de julho, 16 de agosto, 
20 de setembro, 18 de outubro, 13 de novembro e 20 de dezembro.   As reuniões 
serão realizadas na Câmara Municipal de Santos, Sala Ulysses Guimarães, sita à Praça 
Tenente Mauro Batista Miranda, n.º 01, Bairro Vila Nova; b) o presidente Ubirajara 
solicitará à representante da Secretaria de Turismo, informações sobre os roteiros e 
trilhas na Área Continental de Santos. 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, 15 de dezembro de  2011. 
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