
ATA DA QUARTA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSELHO 

MUNICIPAL DE PARTICIPAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA 
COMUNIDADE NEGRA DE SANTOS,  REALIZADA EM 17 DE FEVEREIRO 
DE 2012: 

Aos dezessete dias do mês de fevereiro de Dois Mil e Doze, realizou-se, após 
convocação em Diário Oficial do Município de Santos, a quarta 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: Preliminarmente, o presidente lamentou o falecimento do ex vereador 
Nelson Antunes Matos, descrevendo sua trajetória política e solicitou a todos 
um minuto de silêncio. 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 19 de 
janeiro de 2012. 3- Posse dos novos Membros do Conselho (Decreto de 

Nomeação nº 6.068/2012, publicado no D.O. de 08/02/2012, e que 
alterou o Decreto nº 5.943/2011): Foram empossados como conselheiros: 
Roberto Teles de Oliveira, Paulo Cesar Pio Salamanca, Sandra Aparecida Alves e 

Imar Lopes. 4- Preparação da Semana Esmeraldo Tarquínio 
comemorada no mês de abril: O presidente Ubirajara discorreu sobre os 
encaminhamentos cabíveis para a inauguração do mausoléu em homenagem a 

Esmeraldo Tarquínio. Também informou sobre a realização de torneio de futsal 
para crianças carentes, com apoio da Secretaria de Esportes, a ser realizado no 
Centro de Atividades Integradas de Santos - CAIS, a partir de 12 de abril, 

quando ocorrerá a cerimônia de abertura às 19hs e contará com a presença já 
confirmada de vários atletas. 5- Informes das Comissões: Definição do 
coordenador de cada Comissão Permanente de Trabalho, data e local 

de suas reuniões, encaminhamentos e assuntos em discussão em cada 
Comissão:  Será elaborado, pela Sra. Itanajara, um cronograma de reuniões 

das Comissões e lista dos seus integrantes, contendo telefones e endereços 
eletrônicos, para facilitar a comunicação entre os mesmos. O presidente 
Ubirajara ouviu os representantes de cada Comissão. O conselheiro Vinicius 

declinou da indicação para compor a Comissão de Educação. A conselheira 
Tatiana solicitou sua transferência da Comissão de Meio Ambiente para a 
Comissão de Segurança. Pela Comissão Especial para organização dos eventos 

em comemoração aos 25 anos do Conselho, o presidente Ubirajara discorreu 
sobre a Medalha Quintino de Lacerda e solicitou sugestões para os indicados à 
outorga dessa premiação. Ainda na reunião foram indicados os nomes do 

prefeito, João Paulo Tavares Papa e do vereador Manoel Constantino. 6- 
Assuntos Gerais:  a) Os conselheiros Tatiana e Vinicius pronunciaram-se  
acerca da publicação da ata da audiência pública para preenchimento das vagas 



remanescentes do conselho da Comunidade Negra. b) o conselheiro Bade 

solicitou apoio ao Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial de São 
Vicente, em razão do projeto de instalação de uma estátua de Iemanjá na Praia 
do Itararé, naquele município. Dentre as diversas manifestações, o presidente 

Ubirajara ressaltou a autonomia de cada município, cabendo ali, o apoio 
individual de cada conselheiro; nesse contexto, também discutiu-se sobre uma 
moção de repúdio. c) o conselheiro Marcelo ressaltou a importância da 

capacitação dos conselheiros, ainda no início de cada gestão. d) a conselheira 
Sandra Pereira justificou a ausência na última reunião, por estar reunida com a 
equipe do Centro de Estudos das Relações do Trabalho e Desigualdades - 

CEERT, em tratativas para a aquisição do livro “Práticas Pedagógicas para a 
Igualdade Racial na Educação Infantil”. Discorreu acerca do Fórum de 
Acompanhamento da Lei 10.639, cujo processo ainda recebe algumas 

indicações de representantes e será posteriormente encaminhado à análise da 
Procuradoria Municipal. Finalizando, colocou-se à disposição do Conselho para 
formulação de propostas e para acolher conselheiros interessados em palestrar 

nas escolas, munidos de projeto básico. e) A vice-presidente Tatiana também 
abordou a tramitação documental do Fórum de Acompanhamento da Lei 10639. 

f) O Conselho recebeu a visita do presidente da Câmara Municipal, vereador 
Manoel Constantino. Ele foi saudado por todos os presentes e o presidente 
Ubirajara agradeceu sua presença e a disponibilização do espaço para a 

realização das reuniões do Conselho. O presidente Ubirajara também 
aproveitou para informá-lo sobre a outorga da Medalha Quintino de Lacerda, 
justificada por seu empenho em relação ao laudêmio e o comprometimento 

com a Zona Noroeste. O presidente Manoel Constantino declarou-se honrado 
com indicação, agradeceu a todos pelo reconhecimento e carinho e salientou 
que a casa estará sempre de portas abertas a todos. g) Justificadas as 

ausências dos seguintes conselheiros: Fernando Moreira, Orlando Rodrigues, 
Dina Elizabeth, Ivo Miguel e Jamir. h) O conselheiro Edson informou sobre o 
Colóquio chancelado pela USP, denominado “Culturas Negras Jovens”, a ocorrer 

no Sesc Pinheiros, cujos contatos deverão ser mantidos por meio do e mail 
oembriao@hotmail.com. i) o conselheiro Paulo Salamanca convidou os 
presentes a prestigiarem o carnaval entre 15h00 e 19h30 de  domingo e, a 

partir das 20h00, o desfile na Praça da Paz Universal. Nada mais havendo a 
tratar, o presidente deu por encerrados os trabalhos, agradecendo a presença 

de todos, lavrando-se a presente ata, que vai por ele e por mim assinada. 
Santos, 17 de fevereiro de 2012. 
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