
CONSELHO MUNICIPAL DE PARTICIPAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 
DA COMUNIDADE NEGRA DE SANTOS 

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA PREENCHIMENTO DAS VAGAS REMANESCENTES 
DO CONSELHO 

DA COMUNIDADE NEGRA 
 

Aos dois dias do mês de Dezembro do ano de 2011, instalou-se nas dependências da Câmara 
Municipal de Santos, Sala Ulysses Guimarães, a Audiência Pública para preenchimento das vagas 
remanescentes do Conselho Municipal de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra 

de Santos, tendo sido previamente convocada e regulamentada pelo Edital publicado no Diário oficial 
do Município, que circulou na data de 17 de novembro, com retificação publicada na data de 24 de 

novembro do corrente. 
Pontualmente às 15h00, o Presidente do Conselho da Comunidade Negra, Sr. Ubirajara Hilário 

Chagas, declarou a aberta a Audiência, e convocou para compor da Mesa dos Trabalhos, as Secretárias 
do Conselho, Sras. Agostinha Ambrósia de Sousa, Denise Terezinha Ferreira Palhares e Itanajara 

de Freitas Palmeiro, além da Dra. Tatiana Evangelista, Vice-Presidente do Conselho em tela. 
O Sr. Ubirajara presidiu os trabalhos, nos termos da regra contida no Edital que norteou o processo 

eleitoral, sendo a Sra. Agostinha indicada como Secretária e a Dra. Tatiana como relatora. 
Após a leitura do referido Edital, por parte da secretária Agostinha, questionou-se dos presentes 

se havia interessados em ocupar as vagas remanescentes informadas, sendo que manifestaram o 
desejo de participar do processo eleitoral, os candidatos a seguir descritos: 

Para as cadeiras de “um representante de Sindicatos, Entidades de Classe e outros, na 
condição de titular e suplente”, candidataram-se o Sr. Orlando Moralez Rodrigues, representando 
o Sindicato dos Metalúrgicos de Santos e o Sr. Paulo César Constantino, representando o Sindicato 
dos Conferentes de Santos, os quais optaram pela composição de uma chapa única. Nessa medida, 

submetida a referida chapa à votação da plenária, foram eleitos por unanimidade, o Sr. Orlando 
Moralez Rodrigues como titular e a Sr. Paulo César Constantino como suplente. 

Ambos assumiram o compromisso de entregar a documentação determinada no Edital até o 
dia 05/12/2011, no horário limite das 16h00, na sede da Coordenadoria Municipal de Igualdade 

Racial e Étnica (COPIRE), sob pena de invalidação de sua candidatura, o que foi aprovado pela Plenária 
por maioria de votos. 

Tendo em vista que o Sr. Paulo Constantino não fez a entrega da referida documentação, bem 
como não ofertou qualquer justificativa para o descumprimento do requisito, sua candidatura restou 

inviabilizada. 
Para a cadeira de “um representante das entidades ligadas ao esporte de matriz africana, 

na condição de titular”, candidataram-se o Sr. Roberto Teles de Oliveira, representando a Associação 
de Capoeira Senzala e um representante da Entidade de capoeira Filhos de Aruanda. Após 

votação, a plenária elegeu por maioria de votos o Sr. Roberto Teles de Oliveira para a vaga de 
titular. 

O Sr. Roberto assumiu o compromisso de entregar a documentação determinada no Edital até o 
dia 05/12/2011, no horário limite das 16h00, na sede da Coordenadoria Municipal de Igualdade 

Racial e Étnica (COPIRE), sob pena de invalidação de sua candidatura, o que foi aprovado pela Plenária 
por maioria de votos. 

Para as cadeiras de “dois representantes de entidades representativas da Comunidade Negra, 
na condição de titulares e suplentes”, candidataram-se o Sr. Paulo Cézar Pio Salamanca, 

representando o Afoxé Filhos de Ijesá e a Sra. Sandra Aparecida Alves, representando o Instituto Arte 
no Dique. Após votação da plenária, o Sr. Paulo Cézar Pio Salamanca e a Sra. Sandra Aparecida 

Alves foram eleitos por unanimidade para as duas vagas de titulares. 
Para as cadeiras de “um representante regional morador da Área Central, e respectivo 

suplente” candidatou-se somente o Sr. Fernando Moreira Santos, o qual foi eleito por unanimidade 
para a vaga de titular. 

Para a cadeira de “um representante regional morador da Zona Leste, na condição de 
suplente” candidatou-se apenas a Sra. Imar Lopes Garcia, a qual foi eleita pela Plenária por 

unanimidade para a vaga de suplente. 
Para a cadeira de “um representante de entidades representativas da Comunidade Negra 

no setor de Cultura, na condição de suplente”, candidatou-se a Sra. Catarina Sônia Santos, 
representando o Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos dos Morros, a qual foi eleita pela 

plenária por unanimidade para a vaga de suplente. 
A Sra. Catarina assumiu o compromisso de entregar a documentação determinada no Edital até 
o dia 05/12/2011, no horário limite das 16h00, na sede da Coordenadoria Municipal de Igualdade 

Racial e Étnica (COPIRE), sob pena de invalidação de sua candidatura, o que foi aprovado pela Plenária 
por maioria de votos. 

Preenchidas as vagas acima descritas e nada mais havendo a tratar, encerrou-se a presente 
Audiência Pública, sendo que eu, Tatiana Evangelista, relatei a presente Ata e assino em conjunto 

com o Presidente, em duas vias de igual teor. 
Santos, 08 de Dezembro de 2011. 

 



UBIRAJARA HILÁRIO CHAGAS 
Presidente 

TATIANA EVANGELISTA 
Relatora 


