
ATA DA SÉTIMA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSELHO 
MUNICIPAL DE PARTICIPAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA 
COMUNIDADE NEGRA DE SANTOS, REALIZADA EM 18 DE MAIO DE 
2012: 
Aos dezoito dias do mês de maio de Dois Mil e Doze, realizou-se, após 
convocação em Diário Oficial do Município de Santos, a sétima 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, em exercício, da 
Dra. Tatiana Ferreira Evangelista Santos, que convidou a mim, Agostinha 
Ambrósia Ferreira de Sousa para secretariá-la na discussão e deliberação dos 
seguintes itens da ordem do dia: Preliminarmente, cabe registrar que a vice-
presidente Tatiana, presidiu a reunião em razão da hospitalização repentina do 
presidente Ubirajara, informando aos presentes os fatos que resultaram na sua 
hospitalização. Tatiana entendeu ser prudente aguardar o diagnóstico e o seu 
restabelecimento, mantendo-se apenas na condução dos temas já 
encaminhados pelo presidente Ubirajara.  1- Leitura da pauta da Reunião: 
Lida a pauta da reunião pela Secretária Agostinha.  2- Leitura e Aprovação 
da Ata da reunião anterior: Face a ausência do presidente Ubirajara e do 
número reduzido de conselheiros, provavelmente motivada pela hospitalização 
do mesmo, deliberou-se pela aprovação, condicionada à publicação das atas 
das reuniões de 11 de março e 20 de abril de 2012 no Portal dos Conselhos, 
para análise de todos e, em caso de dúvida, apresentarem seus 
questionamentos na reunião seguinte. 3- Apresentação de um dos 
representantes do Comitê dos Objetivos do Milênio: A Sra. Rosana 
Salvador, secretária do referido Comitê, discorreu acerca da origem do mesmo, 
discorrendo sobre seus objetivos, conceito, grade de reuniões, histórico, ações 
com outros Conselhos e metas. Ao final, foi aplaudida pela brilhante exposição 
e contemplou os presentes com um marcador de livros, recebendo os 
agradecimentos de todos. 4- Avaliação dos eventos referentes à Semana 
13 de Maio (Entrega da Medalha Quintino de Lacerda): Tatiana discorreu 
acerca da cerimônia de entrega da medalha Quintino de Lacerda, outorgada ao 
prefeito João Paulo Tavares Papa e ao presidente da Câmara Municipal, Manoel 
Constantino, entre outros condecorados, agradecendo o prestígio dos 
conselheiros presentes. Enfatizou a importância da participação e apoio dos 
conselheiros nos eventos promovidos pelo Conselho, pela força que 
representam, fazendo a diferença no acesso às políticas públicas. Em relação à 
premiação e homenagem à Deputada Lecy Brandão, informou sobre a 
suspensão temporária da cerimônia especial,  para aguardar o restabelecimento 
e direcionamento do presidente Ubirajara. 5- Informes das Comissões: A 
manifestação das Comissões ocorrerá oportunamente. 6- Informes da Mesa 
Diretora: Tatiana discorreu acerca da organização de evento relativo ao 
turismo étnico, com data provável para julho, que contará com a participação 
de crianças de rede municipal de ensino, abordando a história dos Quilombos, 
em linguagem lúdica.  A programação também prevê a utilização adicional do 
bonde, a se realizar possivelmente em julho e contará com sugestões de todos 



os conselheiros na construção desse projeto. 7- Assuntos Gerais: Tatiana 
registrou seus agradecimentos ao conselheiro Paulo, por seu empenho em 
agendar reunião com a Secretária de Saúde. Registrado convite para as 
comemorações de 10 anos de Participação Cidadã, a se realizar no dia 26 de 
maio, na Estação da Cidadania, a partir das 18 hs.  Nada mais havendo a tratar, 
a presidente em exercício deu por encerrados os trabalhos, agradecendo a 
presença de todos, lavrando-se o presente ata, que vai por ela e por mim 
assinada. Santos, 18 de maio de 2012. 
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