
ATA DA PRIMEIRA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO 
MUNICIPAL DE PARTICIPAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE 
NEGRA DE SANTOS,  REALIZADA EM 03 DE NOVEMBRO DE 2011: 

 Aos três dias do mês de novembro de Dois Mil e Onze, realizou-se a Assembléia 
Geral Extraordinária do Conselho Municipal de Participação e Desenvolvimento da 
Comunidade Negra de Santos, no auditório do MISS - Museu da Imagem e do Som de 
Santos, localizado no Teatro Municipal, Avenida Senador Pinheiro Machado,  n.º 48, 
com a presença dos conselheiros efetivos, suplentes e convidados, cujas assinaturas 
constam da lista de presença, que faz parte integrante desta ata, sob a presidência de 
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) 
Audiência Pública para Preenchimento das Vagas Remanescentes do CMPDCN: 
A vice-presidente Tatiana, discorreu sobre as vagas remanescentes e detalhou os 
encaminhamentos para esse processo eletivo, com publicação futura de Edital 
objetivando o preenchimento das seguintes cadeiras:  I – um representante das 
Universidades da Região Metropolitana da Baixada Santista e respectivo suplente; II – 
um representante de Sindicatos, Entidades de Classe e outros e respectivo suplente; 
III – um representante das entidades ligadas aos esportes de matriz africana, na 
condição de titular; IV – um representante do Sistema “S” (SESC, SENAC, SENAI, 
etc.) e respectivo suplente; V - dois representantes de entidades representativas da 
Comunidade Negra e respectivos suplentes; VI – um representante regional morador 
da região dos Morros, e respectivo suplente; VII - um representante regional morador 
da Área Continental, e respectivo suplente; VIII - um representante regional morador 
da Área Central e respectivo suplente; IX – um representante regional morador da 
Zona Leste, na condição de suplente; X – um representante de entidades 
representativas da Comunidade Negra no setor de Cultura, na condição de suplente; 
XI – um representante de entidade voltada à Mulher Negra, na condição de suplente; 
XII – um representante de entidade com projetos educacionais voltados à Comunidade 
Negra, na condição de suplente. 2) Encaminhamentos da Programação da Semana 
da Consciência Negra: O presidente Ubirajara e a vice-presidente Tatiana, 
detalharam toda a programação. Após ampla discussão, foram definidos os seguintes 
eventos: passeio de bonde com narrativa da história negra de Santos, orientação 
jurídica gratuita para vítimas de racismo e discriminação, na Praça José Bonifácio, 
Caravana da Cidadania, no Centro de Cidadania da Zona Noroeste e no Mercado 
Municipal, oferecendo informações sobre área jurídica, saúde e odontológica, palestra 
sob o tema: “A importância da lei nº 10.639/2003 na educação e na cultura”, 
Premiação Troféu Zumbi dos Palmares, na sede da OAB, almoço comemorativo ao 
Ano Internacional dos Afrodescendentes, na quadra da Escola de Samba Unidos dos 
Morros, homenagem junto ao busto de Zumbi dos Palmares, na Praça Palmares e 
missa afro, na Igreja Santa Margarida Maria. Quanto a outorga do Troféu Zumbi dos 
Palmares, foram indicados e aprovados os seguintes nomes para recebimento dessa 
homenagem: Carlos Alberto da Cunha, Thaíse Macedo Cardoso dos Santos, Iracema 
Maria Carneiro de Aguiar Meneze, Ivo Miguel Evangelista Santos, Leandro dos Santos 
Junior, José Rubens de Souza, Ivan Marcos Neto, Mãe Seguimin, Ruth Mirian Silva 
Floripe, Adão Palmeiro, Antonio Calixto, Edgar Pereira, Amadeu Pires de Camargo, 
Helvecio de Souza, João Carneiro de Aguiar Filho, Renilda Almeida de Fonseca, Maria 
Vilma Oliveira Cunha (Mãe Vilma Oya) e Vinicius Aurélio Constantino. 3) Formação 
da Comissão Organizadora das Comemorações pelos 25 anos do CMPDCN: A 
ser formada posteriormente. Na sequência, o conselheiro Bade protocolou ofício 
convidando a todos para o Show AGÔ da cantora santista Simone Ancelmo, com o 
tema “A cultura Afro Brasileira”, a realizar-se no dia 18 de novembro, 22 horas, no 
Espaço Teatro Aberto, ao lado do Teatro Guarani. Também protocolou ofício relatando 
ao Conselho a existência de mudas de baobá, em Recife/PE, cujo proprietário 
disponibilizaria uma muda para plantio na Praça Palmares, mediante custeio do 



transporte. O presidente Ubirajara justificou a ausência do conselheiro Edson Augusto 
Sampaio. Nada mais havendo a tratar, o presidente deu por encerrados os trabalhos, 
lavrando-se a presente ata, que vai por ele e por mim assinada. Santos, 03 de 
novembro de 2011. 
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