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DADOS GERAIS 

Data: 12/04/2019 Local: Prefeitura de Guarujá Horário: 9h30 

Tipo de Reunião: trabalho 

Lista de Participantes: 

Nome Entidade 

Wellington Araújo PM Santos 

Maria das Graças Nascimento Silva PM São Vicente 

Karen Cristina Gewehr PM Peruíbe 

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

Juliana Ogawa Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional 

Convidados:  

Luciana Freitas Lemos dos Santos AGEM/Condesb  

Patrícia Pereira Figueira PM Guarujá 

Diná Ferreira Oliveira PM Santos 

Andréa Correia Moreira PM Guarujá 

Luiz Eduardo dos Santos PM Guarujá 

Alberione Secundo Rolim PM Peruíbe 

Vania Gimenez PM Praia Grande 

Thiago Justo Silva PM Guarujá 

Pauta divulgada em:  
04/04/2019 

Reunião iniciada às:  
9h48 

Término da Reunião às:  
11h45 

 

OBJETIVOS 

Item I – Apreciação da Carta de Direitos Humanos da Região Metropolitana da Baixada Santista; 

Item II -  Planejamento do Seminário de Educação em Direitos Humanos; 
Item III -  Discussão sobre o curso em Direitos Humanos; 
Item IV – Balanço do mês de março, mês da Mulher: 
Item V – Outros assuntos de interesse regional. 

 

 

REGISTROS 

 Ausências: 
Município: Bertioga, Cubatão, Itanhaém e Mongaguá  
Estado: Justiça e Cidadania, Esportes, Desenvolvimento Social, Educação e Segurança Pública  

 

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

a presença da Secretária Municipal de Relações Sociais de Guarujá, Thais Margarido e 

foram discutidos os seguintes aspectos: 

 A Secretária Thais falou sobre a satisfação de estar recebendo a reunião desta Câmara em 

seu município e colocou sua equipe à disposição; 

- Apresentação dos presentes; 

- Apresentação na 224.ª reunião ordinária do CONDESB; 

- Breve histórico desta Câmara Temática; 

- Leitura da proposta da Carta de Direitos Humanos da Baixada Santista; 

- Até sexta-feira (19/04/19) mandar propostas de alterações para o email do Coordenador; 

Item I – Apreciação da Carta de Direitos Humanos da Região Metropolitana da Baixada Santista; 

Ata de Reunião da Câmara Temática de Direitos Humanos N 003/2019 
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- Leitura do relatório; 

- Sala Mulheres – melhorar a redação do trabalho humanizado; 

- Luiz Eduardo, de Guarujá colocou sobre dificuldade de trabalhar com a transversalidade 

das políticas públicas – falta articulação 

- Criação de fórum permanente; 

- Sala PPD – destrinchar – discorrer mais; 

- Karen de Itanhaém irá reler e mandará proposta 

- Sala LGBT – o coordenador pediu apoio e fez um briefing. 

- Sala Juventude – Conferência Nacional da Juventude está fraca, sem estrutura; 

- Diná informou que nos preparativos foram levantadas questões de suicídio e desemprego. 

Repassará para o Augusto Schell – diagnóstico e não proposta; 

- O coordenador olhará com o Schell, de Praia Grande; 

- Luiz Eduardo colocou propostas que foram discutidas no encontro; 

- Propôs que seja feita uma reunião – conferindo idoso; 

Item II -  Planejamento do Seminário de Educação em Direitos Humanos; 
- O Coordenador falou sobre a realização de seminário de um dia, poderá ser feito em 

Cubatão 

- Juliana elaborará proposta de ofício a ser encaminhado pelo Secretário Vinholi; 
- O coordenador pediu contribuições; 
- Será no 2.º semestre deste ano, data a ser definida; 

- Na próxima reunião discutir o que se quer no Seminário; 
Item III -  Discussão sobre o curso em Direitos Humanos; 

- O coordenador informou que as universidades que foram contatadas pediram uma 

proposta detalhada do curso; 
- Público alvo – alunos secundaristas e servidores públicos; 
- Juliana, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional propôs que conversem com 

a Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania, para ver a possibilidade de ser feita 
parceria para uso da plataforma feita pela FUNDAP sobre o tema; 

- Escalar mediadores – Karen de Peruíbe se colocou à disposição, ela tem formação de 

mediadora; 
- Ressaltado que para o funcionalismo seria diferente da que para os estudantes, seria 

outra linguagem; 

- O coordenador informou que na Casa de Pecúlio de Santos foi feito curso de Direitos 
Humanos; 

-  Juliana informou sobre convênio com a Acadepol e a Secretaria de Estado de Justiça e 
Cidadania e que a questão da informação é essencial; 

- Luiz Eduardo colocou que a Unifesp abriu cursos na área de Diretos Humanos e se 
colocou à disposição; 

- Necessidade de levar especificidade. Preocupação com custo; 

- Curso dentro do facebook – experiência muito produtiva 
- Levantar os tópicos e sugestões de ser colocado no facebook; 

Item IV – Balanço do mês de março, mês da Mulher: 

- Peruíbe propôs que seja feita reunião com todas as presidentes de Conselho de Mulheres 

– reuniões com determinados segmentos; 

- Luiz Eduardo ofereceu apresentar seu TCC; 

- Diná, de Santos lembrou da questão da Casa Abrigo regional; 
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- Vania de Praia Grande colocou que todos os municípios devem ter Casa Abrigo e que haja 

troca de abrigados; 

- Diná apresentou e entregou a todos os presentes a programação de eventos da PM de 

Santos no mês de março e informou que realizaram seminário sobre a questão de mulher 

egressa do sistema penitenciário, além de curso de defesa pessoal; 

- Em Praia Grande realizam eventos no conjunto conviver – eventos em vários lugares com 

ações com o CREAS; 

- Graça de São Vicente falou sobre a realização de curso PLP – promotoras legais populares 

– várias ações, palestras de empoderamento, cultura da paz, ações com CREAS. Não 

conseguiram ir para as escolas – parceria com Seduc e Saúde; 

- Foi comentada a questão de automutilação em jovens; 

- Cecília, da Secretaria de Estado de Saúde, informou que fizeram um curso de formação de 

terapeutas comunitários – quarenta profissionais, terminou em março/2019; 

- O coordenador propôs que tragam as referências e que encaminhem a Regional da 

Educação; 

- Vania colocou sobre o atendimento ao agressor; 

- Andréa, de Guarujá, informou que começara em 28 de fevereiro a Oficina de Economia 

Criativa, defesa pessoal/noções – atuaram nos bairros da Prainha e falou sobre a ótima 

atuação da Primeira Dama de Guarujá; 

- Estão com uma Assistente Social; 

- Item V – Outros assuntos de interesse regional 

- Ministério Público – Dra. Fabiola Sucasa – palestra na OAB; 

- Capacitação de Agentes de Saúde – está em discussão 

- Próxima reunião será no dia 10/05/19, 9h30, local a definir; 

- Pauta: curso, planejamento do Seminário, fórum, semana do brincar – o que os 

municípios vão fazer e questão de deficiente – transporte; 

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

 
Guarujá, 12 de abril de 2019 

 
 

WELLINGTON PAULO DA SILVA ARAÚJO 

Coordenador 
 
 

 
 
 

LUCIANA FREITAS LEMOS DOS SANTOS 
Secretária 


