
ATA DA TERCEIRA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSELHO 
MUNICIPAL DE PARTICIPAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA 
COMUNIDADE NEGRA DE SANTOS,  REALIZADA EM 19 DE JANEIRO DE 
2012: 

 Aos dezenove dias do mês de janeiro de Dois Mil e Doze, realizou-se, após 
convocação em Diário Oficial do Município de Santos, a terceira 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, suplentes e convidados, 
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: 1- Leitura da pauta da Reunião: A pedido do presidente Ubirajara, a 
secretária Agostinha leu a pauta da reunião. 2- Leitura e aprovação da Ata 
da reunião anterior: Foi lida e aprovada a ata da Segunda Assembléia 
Ordinária do Conselho Municipal de Participação e Desenvolvimento da 
Comunidade Negra de Santos, realizada no dia 15 de dezembro de 2011. 3- 
Composição definitiva das Comissões Permanentes de Trabalho: A 
secretária Agostinha leu a composição das Comissões de Trabalho, para 
ratificar, incluir novos componentes ou registrar desistências. Ao final as 
comissões ficaram assim constituídas: Comissão de Assuntos Jurídicos e 
Legislativos, formada pelos conselheiros: Bade, Ivo, Tatiana, Agostinha e 
Sandra Pereira. O presidente recomendou esforços para a efetivação do 
Regimento Interno do Conselho; Comissão de comunicação, formada pelos 
conselheiros: Edson e Bade; O presidente sugeriu estudar a divulgação de 
outros periódicos, em razão da baixa frequência dos conselheiros; Comissão 
de Educação, formada inicialmente pelos conselheiros Sandra Pereira, Ornella, 
Sandra Alves e Adriana recebeu, também, os conselheiros Vinícius, João Paulo e 
Imar; nesse tema, os conselheiros Vinicius, Sandra Alves, Pedro e o presidente 
Ubirajara registraram suas impressões acerca do atendimento à Lei 
10639/2003, no município de Santos. Comissão de Saúde, formada 
inicialmente pelos conselheiros Diná, Denise e Paulo recebeu, ainda, a 
conselheira Imar;  Comissão de Cultura e Eventos, formada inicialmente 
pelos conselheiros Jamir, Cicero, Orlando, Pedro e Paulinho recebeu, também, a 
conselheira Sandra Aparecida;  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; O 
presidente Ubirajara sugeriu maior atenção aos índices de mortalidade de 
jovens negros; Comissão de Esportes, formada pelos conselheiros: Paulo 
Medeiros, Mestre Sombra e Cícero; Comissão de Assuntos da Mulher 
Negra, formada pelas conselheiras: Diná, Tatiana, Ornella e Catarina; 
Comissão Inter-religiosa, formada pelos conselheiros Denise, Bade, Marcelo, 
Pedro, Paulo Salamanca e Sandra Alves; o presidente Ubirajara comentou sobre 
projeto de criação do Conselho Inter-religioso; Comissão Especial para 
organização dos eventos em comemoração aos 25 anos do CMPDCN,  



formada inicialmente pelos conselheiros  Ubirajara, Jamir, Roldão, Paulo 
Medeiros, Ivo Miguel, Mestre Sombra, Sandra Alves, Catarina e Walter, recebeu 
também o conselheiro Pedro Luis Messias Garcia. 4- Assinatura do termo de 
Posse por parte dos novos Conselheiros: A assinatura do termo de Posse 
foi adiada, e terá nova data agendada posteriormente. 5- Assuntos Gerais: 
a) O conselheiro Vinicius pronunciou-se  acerca da publicação, no Diário Oficial 
de Santos, da ata da audiência pública para preenchimento das vagas 
remanescentes do conselho da Comunidade Negra, bem como sobre o 
encaminhamento tardio da correspondência aos conselheiros; b) foram 
abordadas as responsabilidades dispostas na Lei 10.639/2003, nas esferas 
municipal e estadual; c) a Sra. Aglai, conselheira estadual do Conselho de 
Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra, entregou ao presidente 
Ubirajara a cópia da Lei 14.187/2010, dispondo sobre as penalidades 
administrativas a serem aplicadas pela prática de atos de discriminação racial, 
bem como cópia do seu certificado de posse no referido Conselho Estadual; d) 
também foi abordada a importância da capacitação dos Conselheiros; e) A 
conselheira Sandra Alves entregou ao presidente Ubirajara, a proposta de dois 
projetos a serem inseridos nos eventos em comemoração aos 25 anos do 
Conselho: “Alabê de Jerusalém” e “Projeto Sapatos Brancos”. O presidente 
Ubirajara solicitou à conselheira, verificar os respectivos direitos autorais; f) a 
conselheira Agostinha, integrante do grupo organizador da 1ª CONSOCIAL – 
Conferência de Transparência e Controle Social,   convidou todos os presentes 
a participarem desse evento, a ocorrer nos dias 10 e 11 de fevereiro, na 
Unisanta. As cartilhas de divulgação desse evento ficaram à disposição dos 
interessados, sob a guarda da conselheira Diná, em seu local de trabalho, no 
Banco do Brasil, quarto andar; g) o conselheiro Luiz Carlos falou sobre o 
projeto Axé Saúde; h) a conselheira Sarah Jane discorreu sobre o projeto de 
fitoterapia; i) o conselheiro Paulo Salamanca distribuiu panfleto divulgando o 
trabalho do Afoxé e convidando a todos para os ensaios de carnaval e desfile 
oficial; j) justificativas de ausências: conselheiros Ivo Miguel, Tatiana 
Evangelista e Luiz Carlos Santos. Nada mais havendo a tratar, o presidente deu 
por encerrados os trabalhos, agradecendo a presença de todos e a cobertura 
do Jornal A Tribuna, lavrando-se a presente ata, que vai por ele e por mim 
assinada. Santos, 19 de janeiro de 2012. 
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