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DADOS GERAIS 

Data: 12/01/2018 Local: AGEM Horário: 9h30 

Tipo de Reunião: trabalho 

Lista de Participantes: 

Nome Entidade 

Maria Angélica de Araújo Cruz PM Bertioga 

Mariana Santos Sousa PM Bertioga 

Felipe Lessa PM Cubatão 

Karen Cristina Gewehr PM Peruíbe 

Marcia D. T. Faria PM Praia Grande 

Nicola Margiotta Junior PM Santos 

Wellington Araújo PM Santos 

Michele Correia Quintas dos Santos Sec. Est. de Esporte, Lazer e Juventude 

Jucimara Dias Araújo Rodrigues Sec. Estado de Desenvolvimento Social 

Maria Fernanda Ferraz Rodrigues Secretaria de Estado de Saúde 

Convidados:  

Helio Vieira AGEM 

Julio Penin Santos AGEM/Condesb 

Luciana Freitas Lemos dos Santos AGEM/Condesb 

Mary Andrade PM Itanhaém 

Tatiana dos S. Pereira PM Itanhaém 

Yonne Vaz PM São Vicente 

Pauta divulgada em:  
05/01/2018 

Reunião iniciada às:  
9h45 

Término da Reunião às:  
11h25 

 

OBJETIVOS 
1 Expediente 
Item I – Instalação da Câmara Temática e escolha da Coordenação e da Relatoria; 
Item II – Informes da Coordenação; 

2 Ordem do Dia 
Item i – Leitura do Regimento Interno do CONDESB; 
Item II – Leitura do Regimento Interno das Câmaras Temáticas do Condesb; 

Item III – Cronograma de atividades em atendimento ao disposto no art. 4.°, da Deliberação 
Condesb n.° 021/17. 
3 Assuntos Gerais 

 

REGISTROS 

 Ausências: 
Município: Guarujá e Mongaguá 
Estado: Justiça e Defesa da Cidadania e Educação 
 

Ata de Reunião da Câmara Temática de Direitos 
Humanos 

N 001/2018 
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 Os trabalhos foram abertos pelo Diretor Executivo da AGEM, Helio Vieira e 
foram discutidos os seguintes aspectos: 

- Breve histórico CTs 

- Realização de reunião do Presidente do Conselho com os Prefeitos onde foi pedida 

a reorganização das CTs, tomando por base o Estatuto da Metrópole; 

- As Câmaras Temáticas foram divididas em cinco eixos, quais sejam: Saneamento e 

Meio Ambiente, Habitação e Desenvolvimento Urbano, Mobilidade e Logística, 

Políticas Sociais e Planejamento e Desenvolvimento Econômico e houve a 

unificação de algumas; 

- A ideia é de que sejam trazidos alguns planos das antigas CTs para esta CT; 

- Trabalhos realizados como o Sistema de Monitoramento - SIMA, Plano de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos da Baixada Santista - PGIRS e Plano de 

Desenvolvimento Urbano Integrado – PDUI; 

- Quanto ao Plano de Mobilidade explicou sobre as dificuldades de 

contingenciamento de recursos -  limites até com recursos do FUNDO; 

- Foi entregue a todos os presentes cópia dos Regimentos Internos do Condesb e 

de suas Câmaras Temáticas; 

- Em seguida todos os presentes se apresentaram; 

- Wellington, da Prefeitura de Santos explicou sucintamente a ideia desta CT; 

- Ressaltou que os desafios são os mesmos entre as cidades e que a Coordenação 

tem que estar muito sensível a escuta dos municipios e ligada a coordenação do 

eixo; 

- Santos tem interesse em ficar com a Coordenação; 

- Importância da relatoria e da integração dos demais participantes desta Ct; 

- Itinerância das reuniões; 

- Desafio grande; 

- Marcia, de Praia Grande levantou a importância da participação dos representantes 

dos municípios nas reuniões da CT; 

- Pensar macro; 

- Karen de Peruíbe, falou que alguns segmentos sempre estiveram muito unidos; 

- Fazer uma agenda; 

- Nicola falou sobre a questão de aglutinação das CTs de Políticas Públicas e disse 

que a ideia é ter uma conversação maior dentro do município e trazer para cá 

propostas lembrando da questão da transversalidade; 

- A ideia é formata dentro dos grupos trazendo uma cobrança mais efetiva, visando 

levar uma situação mais condensada; 
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- Marcia empoderar, trabalho com as pessoas e munícipes; 

- Nicola falou sobre o trabalho interligado feito com os coordenadores na prefeitura 

de Santos; 

- Helio lembrou que é prevista a possibilidade de que um grupo de trabalho trazer e 

propor assuntos a serem definidos pela CT; 

- Wellington trouxe dois vídeos sobre a história dos Direitos Humanos e de onde 

surgiu a Declaração dos Diretos Humanos; 

- A Coordenação desta CT ficou com a cidade de Santos, através do seu 

representante Nicola Margiotta e a Relatoria ficou com a Praia Grande, 

representada pela sra. Marcia Faria; 

- Primeiro semestre as reuniões serão bimestrais; 

- As reuniões serão nos dias 9 de março, 11 de maio e 13 de julho, ou seja, 

segunda sexta-feira de cada mês, das 9h30 das 11h30, na sala de reuniões da 

AGEM; 

- Foi justificada ausência do representante de Cubatão, Julio; 

- Levantada a necessidade de levar para as cidades a ideia de grupos de trabalho, 

continuando os trabalhos das CTs; 

- A ideia é se unirem; 

- Jucimara, da DRADS colocou a importância dos Grupos de Trabalho; 

- Angélica, de Bertioga destacou que março é o mês da mulher e propôs que seja 

feito algum trabalho; 

- Nicola propôs que em relação a datas pontuais com eventos deverão se realizar 

reuniões a cada 15 dias; 

- Lembrado sobre a Virada inclusiva e novembro consciência negra, diversidade 

sexual; 

- Fazer trabalhos de forma regional; 

- Proposto que sejam eleitos alguns temas para fazer campanhas regionais; 

- Angélica sinalizou sobre a questão da mortalidade infantil e materna na Baixada 

Santista; 

- Wellington colocou que há uma pauta muito latente que é o Plano da Primeira 

Infância. Foi feita proposta de seminário, mês de abri - mexe com planejamento e 

plano de governo 

- Helio informou que a questão da Primeiríssima Infância está na pauta da Ct 

Saúde, estão tentando fechar uma atividade para crianças de 3 a 4 anos; 

- Jucimara destacou que a Baixada Santista não entrou no projeto; 
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- Programa Criança feliz, a única cidade que não fez aceite foi Guaruja, está sendo 

implantado; 

- Representante de São Vicente passou informes do Fundo da Juventude e Conselho 

Municipal de Juventude -  primeira eleição será no dia 17.01, próximo passo na 

posse é inserir no processo municipal, estabelecer estratégia de captação de 

recursos; 

- Márcia colocou sobre a experiência de Praia Grande sobre a evasão escolar; 

- Wellington disponibilidades financeiras de recursos financeiros, como estão os 

Fundos Municipais e perguntou qual a disponibilidade da AGEM em relação a 

recursos financeiros, sendo respondido pelo Diretor Executivo da autarquia que no 

momento não tem – contingenciamento de recursos; 

- Lembrou que as políticas sociais não foram atendidas no PMDE e do trabalho 

executado pelo CEPAM e afirmou que cabe a esta CT criar as pautas regionais, 

provocando as reuniões; 

- Proposto por Jucimara que o primeiro trabalho da CT deverá ser sobre a Primeira 

infância; 

- Wellington trará sugestão para a próxima reunião, no dia 23.02, de realização de 

um seminário, um GT Primeira infância, 9h30, na Agem; 

- Nesse momento deixar o lado  ponto gov e sociedade civil participara depois; 

- O Coordenador perguntou se alguém do grupo tem trabalho sobre drogas, sendo 

colocado por varios como Peruíbe, Drads e São Vicente; 

- Sobre o Programa Recomeço Jucimara disse que é preciso entender direito o 

programa para que os municipios utilizem; 

- Colocar como pauta do dia 09.03 Programa Recomeço e seminário Primeira 

infância; 

- Helio colocou que a Agem estáa sendo cobrada pelo Ministério Público  sobre 

abrigo para mulher, quem vai gestar? 

- Trabalho infantil -  todos os municipios tem abordagem,  como está o trabalho nos 

municipios? 

- Jucimara colocou sobre o Programa Ações estratégicas do PET só dois municipios 

na Baixada Santista não tem -  Bertioga e Mongagua; 

- Pode ser outra pauta de discussão para se mobilizarem 

- Levantamento de propostas por segmentos, resgatar nos seus municípios trazer 

no dia 09.03; 

- A partir desse levantamento planejar 
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- Formatar prioridades 

 Por não haver mais nada a tratar foi encerrada a reunião. 

 
Santos, 12 de janeiro de 2018 

 

 
 

NICOLA MARGIOTTA JUNIOR 
Coordenador 

 

 
 

LUCIANA FREITAS LEMOS DOS SANTOS 
Secretária 


