
ATA DA QUINTA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSELHO 
MUNICIPAL DE PARTICIPAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA 
COMUNIDADE NEGRA DE SANTOS,  REALIZADA EM 11 DE MARÇO DE 
2012: 

Aos onze dias do mês de março de Dois Mil e Doze, realizou-se, após 
convocação em Diário Oficial do Município de Santos, a quinta 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 Ubirajara parabenizou todas as mulheres 
pelo mês dedicado a elas, por suas características pessoais, sensibilidade e 
sexto sentido, manifestando-se privilegiado na vida pessoal, sempre rodeado de 
mulheres na família. 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 
quarta Assembléia Ordinária do Conselho Municipal de Participação e 
Desenvolvimento da Comunidade Negra de Santos, realizada no dia 17 de 
fevereiro de 2012. 3- Proposta de alteração do caráter consultivo do 
CMPDCN para deliberativo: após as justificativas do presidente Ubirajara e 
da vice presidente Tatiana, fundamentando a propositura e acrescentando o 
caráter fiscalizatório, será encaminhada breve justificativa aos Secretários com 
assento no Conselho, para posterior manifestação dos mesmos acerca do tema. 
Os representantes da sociedade civil, presentes na reunião, não se opuseram à 
propositura. 4- Definição dos homenageados pela Medalha Quintino de 
Lacerda: O presidente Ubirajara nominou os indicados à outorga dessa 
premiação, assim definidos: pessoas físicas: prefeito João Paulo Tavares 
Papa, vereador Manoel Constantino e Leci Brandão (dependendo da 
confirmação de presença); pessoas jurídicas: voluntárias da Santa Casa de 
Misericórdia de Santos, Casa Vó Benedita e a cidade de Franca. A cerimônia de 
entrega das medalhas está agendada para o dia 03 de maio, 19 horas, no 
Teatro Guarany, em virtude da sua importância histórica. O presidente 
Ubirajara tenciona inserir um show na finalização do evento e recebeu diversas 
sugestões como o Grupo Omoaie, Rancho Folclórico Típico Madeirense, Simone 
Ancelmo e Grupo Kloa. Também pretende trazer a mostra Abdias Nascimento. 
Anunciou ainda, que as apresentações da Orquestra Sinfônica de Santos e do 
Balé da Cidade integrarão as comemorações do dia 20 de Novembro. 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: Foi 
distribuído o cronograma de reuniões das Comissões e a lista dos seus 
integrantes, contendo telefones e endereços eletrônicos, para facilitar a 
comunicação entre os mesmos. Pela Comissão de Educação, a conselheira 
Sandra Pereira informou a reunião do grupo, em 22 de março. A vice-



presidente Tatiana informou a reunião da Comissão de Legislação no dia 27 de 
março. O conselheiro Bade registrou suas considerações pela Comissão Inter 
Religiosa e de Comunicação.  Seguindo a organização dos eventos em 
comemoração aos 25 anos do Conselho, o presidente Ubirajara discorreu sobre 
a Copa de Futsal Esmeraldo Tarquínio, com projeto elaborado por Darlan 
Sant’Ana, coordenador de Esportes de Praia. O evento será transmitido pela 
NetTV e a abertura ocorrerá na Arena Santos. 6- Assuntos Gerais: a) o 
presidente Ubirajara abordou o conteúdo da cartilha “Vivenciando a História e a 
Geografia de Santos”,  elaborada pela Secretaria de Educação e distribuída aos 
alunos da rede municipal, versando sobre a história do negro. Alguns 
conselheiros presentes se manifestaram como Ornela, Catarina, Paulo 
Salamanca, Sandra Pereira e Adriana, entre outros. Na ocasião, a conselheira 
Sandra Pereira informou que as escolas receberão um kit de trabalhos 
complementares à apostila, como o livro “Educação das Relações Étnico-
Raciais” – Editora Didática Suplegraf, dos autores Adomair O. Ogunbiyi e Ilma 
Fátima de Jesus, a ser disponibilizado nas bibliotecas das escolas e do Cais. 
Nesse sentido, falou-se sobre a importância de registrar a história oral das 
personalidades negras de Santos, contando com a colaboração da FAMS em 
complemento ao trabalho já existente e editar um livro produzido pelo 
Conselho.  Também foram lembradas as obras de J. Muniz e o livro “Santos 
Noutros Tempos”; b) o conselheiro André recomendou a todos a palestra sobre 
Casa das Áfricas e  informou o e mail para acesso ao calendário das mesmas:  
acacioalmeida@gmail.com. Também sugeriu parabenizar as escolas de samba 
que apresentaram enredos homenageando o negro, citando a Mancha Verde, 
Vila Isabel, Mocidade Alegre, Mangueira e Portela, de forma a estimular a 
continuidade dessa prática; c) o presidente detalhou a programação de 
aniversário de Esmeraldo Tarquínio, salientando a importância da participação e 
empenho de todos os conselheiros; d) o convidado Hailton Santos parabenizou 
o Conselho pela elaboração e leitura da ata na íntegra, contrariando a 
tendência de outros Conselhos por ele visitados, que fazem a leitura parcial de 
suas atas. 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, 11 de março de 2012. 
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