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DADOS GERAIS 

Data: 31/07/2019 Local: Prefeitura de Guarujá Horário: 9h30 

Tipo de Reunião: trabalho 

Lista de Participantes: 

Nome Entidade 

  

Julio Evangelista Santos Junior PM Cubatão 

Patrícia Pereira Figueira PM Guarujá 

Karen Cristina Gewehr PM Peruíbe 

Marcia D. Faria PM Praia Grande 

Gustavo Prado Ignácio PM Santos 

Claudia Naomi Maeola PM Santos 

Maria das Graças Nascimento Silva PM São Vicente 

Major PM Reinaldo almeida Sec.de Estado de Segurança Pública – Policia Militar 

Regina Dias de Barros Soares Secretaria de Estado da Saúde – DRS – 4 

Cláudia Frederico Antunes Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social 

Deborah Malheiros Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania 

Convidados:  

Luciana Freitas Lemos dos Santos AGEM/Condesb  

Raquel Auxiliadora Chini AGEM 

Fabio Duarte Sec. de Estado de Segurança Pública – Polícia Militar 

Pauta divulgada em:  
23/07/2019 

Reunião iniciada às:  
10h35 

Término da Reunião às:  
11h47 

 

OBJETIVOS 

Item I – Eleição de Coordenador e Relator; 
Item II -  Continuidade dos trabalhos; 
Item III - Outros assuntos de interesse regional. 
 

 

REGISTROS 

 Ausências: 
Município: Itanhaém e Mongaguá  
Estado: Esportes, Desenvolvimento Regional e Educação  
 

 Os trabalhos foram abertos pela Diretora Executiva da AGEM, Raquel Chini e foram 

discutidos os seguintes aspectos: 

. Resultados, prioridades; 

. Última reunião foi realizada em 12.04.2019, em Guarujá; 

. Foi feita a apresentação presentes; 

. Item I- Eleição de Coordenador e Relator: 

. O representante de Cubatão, Julio Evangelista dos Santos Jr. se candidatou e 

colocou a importância de se realizada um trabalho conjunto dos muncípios com o 

Estado; 
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. Lembrou que esta Câmara surgiu de uma fusão de Câmaras Temáticas de políticas 

públicas; 

. Trabalhar de uma forma que se pense na Região Metropolitana; 

. Raquel informou que conversou com os prefeitos sobre a indicação de 

representantes das Prefeituras de serem pessoas comprometidas e todos 

concordaram; 

. Será validada essa posição com os prefeitos e colocada em reunião do Condesb; 

. Karen de Peruíbe se posicionou em relação ao que espera dessa CT; 

. Marcia de Praia Grande ressaltou que esta CT surgiu da junção das Câmaras de 

Políticas Públicas e que os membros não dominam todos os assuntos; 

. As pessoas nem sempre levaram ao prefeito por não ser da sua área; 

. Raquel destacou a importância de se ter um coordenador de assuntos 

metropolitanos na prefeitura, colocar no Condesb, pois ele é a ponte entre as Cts 

e os secretários e prefeitos; 

. Debora da Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado se comprometeu em fazer 

articulação no Estado; 

- Aprovado por unanimidade que Julio de Cubatão seja o Coordenador e Marcia de 

Praia Grande continue como relatora; 

- Raquel reforçou o auxílio da Agem; 

. Claudia da Drads levantou a questão de proteção social especial, informando que 

será realizada reunião no dia 01/08/19 onde será trazido o que estão fazendo para 

construção do workshop, será em Praia Grande, a técnica Jucimara Rodrigues é 

quem está articulando; 

- Decidiu-se que as reuniões serão sempre na segunda sexta-feira de cada mês, ou 

seja, 09.08, 13.09, 11.10, 08.11, 13.12, 08.01.20; 

- Seminário de Direitos Humanos  

. Pensar na próxima reunião, local, formato e como serão trabalhados os Grupos de 

trabalho; 

. Pensar estratégias; 

. 10 de dezembro dia nacional dos direitos humanos; 

. Dificuldades infraestrutura e conteúdo; 

. Retomada de todos os trabalhos, pauta fixa, questões regionais, ações práticas - 

pensar no dia 09.08; 

. Marcia fixar a data de dezembro e este ano fazer um evento mais enxuto; 

. Realizar um seminário técnico; 
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- Raquel sugeriu a itinerância das reuniões e informou que estão estudando a 

realização de reuniões por videoconferência; 

. DRS IV Saúde tem esse recurso; 

- Apresentação Cordella próxima reunião além de questões regionais e seminário; 

. São Vicente conhece o trabalho da Ong do Cordella; 

- Criação de grupos de trabalhos dentro desta Câmara para trabalhar todas políticas 

públicas: racial, gênero, juventude, religiosa, drogas, mulheres, idoso glbts entre 

outros; 

. Elencar assuntos para priorizar; 

. Oficina Cepam prioridades levantar; 

. Levantar o que foi levantado nas últimas conferências; 

- Importância da participação da Policia Militar; 

. Trabalho realizado por eles; 

. Karen trabalhos realizados pelo CMDCA; 

- Itinerância fechar na próxima reunião; 

- Cláudia falou do grupo violência contra mulher tema a ser trabalhado 

regionalmente, capacitação mensal; 

- O coordenador agradeceu a participação da Diretora Executiva da AGEM, Raquel 

Chini; 

- Foram passadas informações sobre a elaboração de um Relatório resumido; 

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

 

Santos, 31 de julho de 2019 
 
 

JULIO EVANGELISTA SANTOS JR. 
Coordenador 

 

 
 
 

 
LUCIANA FREITAS LEMOS DOS SANTOS 
Secretária 


