
 

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL 
DE PARTICIPAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE NEGRA DE 
SANTOS,  REALIZADA EM 24 DE OUTUBRO DE 2011: 

 Aos vinte e quatro dias do mês de outubro de Dois Mil e Onze, realizou-se, 
após convocação em Diário Oficial do Município de Santos, a Assembléia Geral 
Ordinária 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 e suplentes, 
conforme a lista de presença em anexo, sob a presidência de Ubirajara Hilário 
Chagas. Preliminarmente, o presidente Ubirajara agradeceu a presença de 
todos, como também o espaço concedido pelo governo municipal. Na 
sequência, foram feitas as devidas apresentações da diretoria executiva, 
nominando todos os componentes e justificando as ausências dos conselheiros 
João Paulo, Sandra Pereira e Agostinha.  Em seguida foram discutidos e 
deliberados os seguintes itens da ordem do dia: 1) Programação da Semana 
da Consciência Negra (20 de Novembro): Diante do curto espaço de tempo 
para a realização das festividades, a diretoria executiva ofereceu a pré 
programação dos eventos, que foram amplamente debatidos. A vice-presidente 
Tatiana discorreu sobre a proposta desses eventos e os presentes também 
registraram sugestões, ficando a definição final para discussão posterior, em 
reunião extraordinária. A programação reúne passeio histórico, orientação 
jurídica, inclusive na Zona Noroeste e Mercado Municipal, com a Caravana da 
Cidadania, Missa Afro Campal,  entrega do Troféu Zumbi dos Palmares, 
almoço, palestra sobre a Lei 10639/03, homenagens a Zumbi, na Praça 
Palmares, entre outros. Fechando a preparação das festividades, foi reforçada 
a importância da participação de todos os conselheiros e seus familiares nos 
eventos; 2) Agendamento da Reunião Extraordinária para informações 
sobre a Audiência Pública para preenchimento das vagas remanescentes 
do Conselho: Foi decidido que a reunião será agendada para o próximo dia 03 
de novembro, as 15 horas, no MISS - Museu de Imagem e do Som de Santos; 
3) Formação das Comissões de Trabalho: A propositura foi aprovada e as 
comissões serão formadas posteriormente; 4) Formação da Comissão 
Especial para organização da Missa Afro Campal: Foi constituída a 
comissão para vistoriar o Engenho dos Erasmos, local pretendido para a 
realização da Missa Afro Campal; 5) Formação da Comissão Especial para 
organização dos eventos em Comemoração aos 25 anos do CMPDCN: A 
propositura foi aprovada e a comissão será formada posteriormente; 6) 
Indicação dos nomes a serem laureados com o Troféu Zumbi dos 
Palmares concedido anualmente pelo Conselho em parceria com a OAB: 
Aos conselheiros, foram solicitadas sugestões para indicações de 
personalidades  que se destacaram na afirmação da luta pela igualdade e o 
compromisso com políticas públicas de promoção e inclusão da população 
negra, a serem homenageados com o Troféu Zumbi dos Palmares; 7) 
Assuntos Gerais: Foi acertado previamente, em reunião da diretoria executiva 
que, doravante, a convocação também seguirá por correio, tendo como anexo 
a ata da reunião anterior; A diretoria executiva também elaborou e entregou 
aos presentes um folheto de atualização dos dados pessoais, para elaboração 



posterior de lista de contatos para encaminhamento de correspondências e e 
mails, ressaltando a importância no preenchimento dos mesmos. Foi 
parabenizado o novo presidente do Conselho Municipal da Juventude. O 
presidente Ubirajara comentou sobre as tratativas para a oficialização do Hino 
da Negritude.  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, 24 de outubro de 2011. 

   

    

Presidente: Ubirajara Hilário Chagas    

   

    

 Secretária executiva: Agostinha Ambrósia Ferreira de Sousa  

 

 


