
ATA DA SEXTA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSELHO 
MUNICIPAL DE PARTICIPAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA 
COMUNIDADE NEGRA DE SANTOS,  REALIZADA EM 20 DE ABRIL DE 
2012: 

Aos vinte dias do mês de abril de Dois Mil e Doze, realizou-se, após convocação 
em Diário Oficial do Município de Santos, a sexta 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 vice presidente, 
Tatiana leu a pauta da reunião. 2- Leitura e Aprovação da Ata da reunião 
anterior: A ata da reunião de 11 de março de 2012 será lida e apreciada em 
reunião posterior. 3- Avaliação dos Festejos do Dia Esmeraldo Tarquínio: 
Os eventos foram amplamente discutidos entre os presentes, com avaliação 
positiva. a inauguração do mausoléu em homenagem a Esmeraldo Tarquínio, 
no Cemitério do Paquetá, foi classificada pelo presidente Ubirajara como uma 
conquista aguardada há muitos anos. Ele registrou agradecimentos à  
conselheira Sandra Pereira, representante da Secretaria de Educação, pelo 
empenho na organização das crianças que se apresentaram na escadaria do 
Paço Municipal. Essa programação contou com a participação de conselheiros, 
políticos, familiares do homenageado e representantes da comunidade negra, 
registrando-se o lamento do presidente, pela ausência de alguns conselheiros.  
4-Encaminhamentos para o dia 13 de Maio: O presidente Ubirajara 
discorreu sobre as providências cabíveis para a data, registrando que também 
integrará as comemorações do Dia 13 de Maio, a apresentação do Coral de 
Meninos de São Francisco, no Teatro Coliseu, os quais também se 
apresentaram na cerimônia de posse do presidente Barack Obama. 5-
Informes das Comissões: Manifestaram-se representantes das Câmaras de 
Educação, Legislação e Inter Religiosa. 6-Informes da Mesa Diretora: Além 
das considerações acerca dos eventos relativos ao Dia em homenagem a 
Esmeraldo Tarquínio, o presidente Ubirajara também comentou sobre sua 
solicitação, ao prefeito, de espaço para abrigar o Conselho, sugerindo um 
imóvel localizado na Av. Rangel Pestana, ao lado da Arena Santos, no Bairro 
Vila Mathias. 7-Homenagem à Deputada Estadual Lecy Brandão: 
Impossibilitada de comparecer à cerimônia do dia 13 de maio, em virtude de  
compromissos anteriormente assumidos,  a Deputada Lecy Brandão receberá a 
Medalha Quintino de Lacerda no dia 18 de maio, durante cerimônia especial na 
reunião do Conselho. 8-Definição do representante do Conselho no 
Conselho de Saúde: O assento no Conselho de Saúde terá o presidente 
Ubirajara como titular e a conselheira Diná, como suplente. 9-Definição do 
representante do Conselho da Pessoa Portadora de Deficiência: O 
assento no Conselho das Pessoa Portadora de Deficiência terá o presidente 
Ubirajara como titular e o conselheiro Paulo Oliveira, como suplente. 10-



Assuntos Gerais: a) o presidente Ubirajara encaminhou ofício ao Secretário 
Paulo Murat, solicitando gestões no sentido de revisar o conteúdo pedagógico 
da Cartilha “Vivenciando a História e a Geografia de Santos”,  elaborada pela 
Secretaria Municipal de Educação e distribuída aos alunos do Ensino 
Fundamental; b) Nesse sentido, a conselheira Sandra Pereira registrou a 
importância de contatar as universidades locais, formadoras dos futuros 
professores, na abordagem desse tema; também se dispôs  a apresentar, em 
reunião futura, o resultado de pesquisa realizada com os professores da rede 
municipal de ensino, abordando questões étnicas e de gênero;  c) o presidente  
discorreu sobre a importância de reservar uma porcentagem de vagas aos afro 
descendentes, durante a execução das obras de macro drenagem do Programa 
Santos Novos Tempos; reivindicou a oferta de tratamento fitoterápico nas 
Unidades de Saúde e falou sobre a importância de afixação de cartazes 
esclarecedores sobre anemia falciforme, tuberculose e outras doenças, nessas  
Unidades; também será solicitada à Secretaria de Saúde, a disponibilização de 
profissional da área para palestrar sobre diversas doenças; d) Na sequência da 
discussão sobre políticas públicas,  será convidado o Secretário de Segurança, 
para proferir palestra sobre o Programa Guardião Cidadão e as oportunidades 
disponibilizadas aos jovens negros, face a preocupação com a exclusão de 
jovens em alguns programas de recolocação profissional; e) o conselheiro 
Orlando convidou os presentes a participarem dos eventos em comemoração ao 
Dia Municipal do Hip-Hop, integrante do calendário oficial da cidade de Santos,  
denominado "- Muito prazer, meu nome é Hip-Hop!", a ocorrer em 19 de Maio 
de 2012, na Estação da Cidadania de Santos; f) Tatiana convidou a todos para 
a Festa de Santa Sarah, a se realizar no dia 26 de maio, a partir das 15 horas, 
no Morro da Nova Cintra;  também registrou o convite para o 1º encontro 
Municipal de Gênero e Raça, a ocorrer na OAB, dia 27 de abril, a partir das 18 
horas; g) Justificada a ausência da conselheira Simone Bernardo, por estar em 
outra atividade assumida anteriormente, a serviço da Secretaria de 
Planejamento. 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, 20 de abril de 2012. 
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