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DADOS GERAIS 

Data: 22/03/2019 Local: AGEM Horário: 9h30 

Tipo de Reunião: trabalho 

Lista de Participantes: 

Nome Entidade 

Marcia D. F. N. Faria PM Praia Grande 

Wellington Araújo PM Santos 

Maria Cecília Gula Cabrita Nogueira Secretaria de Estado da Saúde – DRS – 4 

Deborah Malheiros Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania 

Claudia Trederico Antunes Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social 

Convidados:  

Luciana Freitas Lemos dos Santos AGEM/Condesb  

Cleusa D. Sant’Anna M. Penna PM São Vicente 

Patrícia Pereira Figueira PM Guarujá 

Vera Lúcia Vasques Secretaria Nacional 

Pauta divulgada em:  
15/03/2019 

Reunião iniciada às:  
10h00 

Término da Reunião às:  
11h40 

 

OBJETIVOS 

Item I - Avaliação do I Encontro Metropolitano de Direitos Humanos; 
Item II -  Planejamento 2019; 
Item III -  Informes e Assuntos Gerais; 
 

 

REGISTROS 

 Ausências: 
Município: Bertioga, Itanhaém, Mongaguá e Peruíbe  
Estado: Esportes, Direitos da Pessoa com Deficiência, Educação, Segurança Pública e Educação. 

 

 Os trabalhos foram abertos pelo Coordenador da Câmara Temática Wellington Araújo e 

foram discutidos os seguintes aspectos: 

 Informes da reunião ocorrida em 01/03, devido ao pequeno quórum foi proposto e aceito 

por todos que fosse realizada outra reunião em 22/03; 

 Situação da Agem – exoneração de quase todo o quadro de pessoal; 

 Fórum metropolitano; 

 Carta, relatórios das salas estão faltando; 

 Avaliação do encontro 

 Mobilização dos municípios muito boa; 

 Saldo de 2018 muito positivo os dois encontros: Primeira Infância e Direitos Humanos; 

 Propostas para 2019: 

 Gestores e sociedade civil parceria em curso intensivo de direitos humanos; 

 Ideias para construção de matriz curricular; 

 Cecília da Saúde levantou a questão de que seja inserida a matéria de direitos humanos 

na grade curricular; 

 Marcia, de Praia Grande colocou que a grade curricular é arcaica é preciso ser 
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oxigenada; 

 Propôs que o curso seja EAD; 

 Vera Vasquez, informou que a Seccional de OAB conseguiu colocar Direitos Humanos na 

grade curricular da pós-graduação da São Francisco; 

 Marcia informou que a base nacional curricular já mexeu com a questão de equidade; 

 Wellington propôs que o curso seja semipresencial; 

 Necessidade de ser levantado o público alvo, critérios, matriz curricular, formato e 

parcerias; 

 Formação de Multiplicadores; 

 A visão de direitos humanos está muito distorcida; 

 Júlio, de Cubatão colocou que a OAB tem parceria com CRP, fortalecimento da luta; 

 Foi realizado curso em Cubatão, Instituto federal; 

 Operacionalização do curso, educação e direitos humanos; 

 Cecília levantou a importância de chamar a SEDUC, ampliar a discussão; 

 Júlio - chamar um seminário, chamando a rede de educação; 

 Wellington realizar fórum todo o ano; 

 Trabalhar a multiplicidade de direitos humanos; 

 Elaborar plano de trabalho; 

 Pauta do seminário para basilar 

 Marcia - trazer mestrandos e doutorandos multiplicadores, gestores exemplo de Praia 

Grande; 

 Sem custo, qualquer município pode abrir para isso; 

 Curso de extensão; 

 Vera modelo desenvolvido no Colégio Objetivo - Sueli Moisés; 

 Júlio passou no grupo de whatts PNEDH; 

 Wellington montará o plano de trabalho; 

 Próxima reunião dia 12.04.19; 

 Pauta: Plano de trabalho, formato, público, critérios 

 Curso de formação de multiplicadores 

 Planejamento 2019 

 Trazer as demandas e encaminhamentos das áreas 

 Questão da mulher 

 Apresentação de dois vídeos: Cortella - ser humano é plural e Bráulio poesia sobre 

mulher; 

 Discussão da questão das mulheres 

 Movimento das mulheres, movimento feminista é o que está conseguindo discutir a 

questão de direitos humanos; 

 Saúde trouxe dados sobre violência contra mulher; 

 Casa abrigo regional; 

 Programa roda viva dia 11.03.19 e Como será? 

 Discussão de classe não pode ficar de fora dessa discussão; 
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 Wellington pediu que cada município traga a coordenadora das políticas para mulher para 

sintetizarem o que foi o mês da mulher e se colocou à disposição; 

 Trazer mais temas para discussão 

 Participação da sociedade civil; 

 Reunião ampliada da sociedade civil, a cada 3 meses, itinerante; 

 Apresentação do relatório do encontro no Condesb; 

 Não havendo nada mais a declarar foi dada por encerrada a reunião. 

 
Santos, 22 de março de 2019 

 

 
WELLINGTON PAULO DA SILVA ARAÚJO 

Coordenador 

 
 
 

 
 
LUCIANA FREITAS LEMOS DOS SANTOS 

Secretária 


