
 

Ata de Reunião da Câmara Temática de 
Políticas Públicas para a Promoção da Igualdade Racial 

N 004/2016 

 

CT RAC  004.2016 

 DADOS GERAIS 

Data: 25/04/2016 Local: Escola de Governo – Guarujá  Horário: 14h00 

Tipo de Reunião: trabalho 

Lista de Participantes: 

Nome Entidade 

Júlio Evangelista Santos Junior PM Cubatão 

Rubens Paulo Ferreira Costa PM Guarujá 

Jorge Fernandes PM Santos 

Convidados:  

Renato Santos de Azevedo CPDCN - SP 

Aglai Viriato Conselho - Guarujá 

Anderson Bernardes  Compir 

Suely de Melo Pastoriza Conselho- Guarujá 

Romualdo Bellomusto SEDUC - Guarujá 

Paulo Roberto Firotto Rodrigues Jr.   OAB - Guarujá 

Alexandre Cruz dos Santos Estagiário/AGEM 

Pauta divulgada em: 
19/04 /2016 

Reunião iniciada às: 
14h30 

Término da Reunião às:  
16h55 

 

OBJETIVOS 

I – Expediente 
1. Leitura, discussão e aprovação da ata da assembleia ordinária do mês anterior. 
2. Leitura do expediente e comunicações de interesse geral da Câmara. 

II – Ordem do dia 
1.    Os desafios das   políticas de promoção da igualdade racial na educação : relações etnicorraciais 
e as Leis 10.639/2003 e 11.645/2008 e a implementação. 
2.  Andamento das comissões da igualdade racial e da escravidão negra do Brasil das subseções da 
OAB SP da região metropolitana da Baixada Santista; 
3. Balanço das Conferências em andamento; 
4.  Informes da região, estadual e nacional, inclusões na pauta e assuntos gerais; 
5.    Confirmação da Agenda da Câmara para o mês subsequente. 
 

  

REGISTROS 

 Ausências:  
Municípios: Bertioga, Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe, Praia Grande e São Vicente. 
Estado: Saúde, Educação, Desenvolvimento Social, Justiça e Defesa da Cidadania, Emprego e Relações 
do Trabalho e Segurança Pública.  
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REGISTROS 

- Os trabalhos foram abertos pelo Coordenador da CT, que justificou a ausência dos 

representantes da Secretaria da Saúde, Cubatão e Mongaguá, foi feita apresentação dos 

presentes e foram discutidos os seguintes aspectos: 

- Necessidade de participação dos municípios; 

- Encaminhamento do Plano de Trabalho; 

- Desenvolvimento do Plano de Promoção de Igualdade Racail. 

- O Sr. Romualdo, da SEDUC, do Guarujá, falou das experiências com o trabalho que é 

desenvolvido na rede municipal de Educação, destacou os seguintes pontos: 

1. Práticas pedagógicas que combatem a discriminação; 

2. Como elas são desenvolvidas; 

3. Quem as desenvolve; 

4. População a quem se destina a ação; 

5. Diálogo com a Comunidade; 

6. A institucionalização da prática de combate à discriminação; 

- O Sr. Romualdo destacou que o Projeto Afro Brasileiro no Guarujá é desenvolvido ao longo do 

ano letivo; 

- Destacou algumas das ações como: artes plásticas, músicas, teatro, entre outras; 

- Informou que existe a necessidade de capacitação; 

- O Coordenador explicou a aplicação das Leis 10.639/2003 e a 11.645/2008; 

- Destacou que Guarulhos conseguiu destinar parte do Orçamento da Educação para programas 

de Promoção da Igualdade Racial nas Escolas; 

- Discutiu problemas com questões religiosas nas escolas e a dificuldade da aceitação de religiões 

de origem africanas; 

- A Sra. Aglai, destacou a importância das escolas Municipais e Estaduais respeitarem a religião de 

acordo com o que está previsto na legislação e que os Professores precisam estar melhor 

preparados e informados; 

- O trabalho exposto pela SEDUC, foi elogiado; 

- A Sra. Suely destacou o direito da criança exercer a sua fé, sem que exista um conflito dentro da 

escola; 

- O Sr. Jorge destacou a necessidade de capacitação dos Professores, tomando como foco a Lei 

10.639/2003; 

- O Dr. Paulo destacou a falta de identidade dos Jovens, existe um receio da perda de força das 

Politica Publicas; 
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REGISTROS 

- O Dr. Paulo vez a seguinte observação: Existe a necessidade de uma política pública com 

continuidade e lutar pela implantação das leis existentes; 

- O Coordenador destacou a importância das comissões da igualdade racial e da escravidão negra 

do Brasil das Subseções da OAB SP da Região Metropolitana da Baixada Santista; 

- Destacou a importância dessa Comissão na OAB, para o resgate da história da Comunidade 

Negra no Brasil; 

- Foi sugerido que a CT firmasse um compromisso com OAB em relação as Comissões da 

Igualdade, nos seguintes aspetos: 

1. Criar os seus espaços para o poder racial, dentro das suas Comissões. Diretamente com 

seus Presidentes, sem precisar fazer a interlocução Casa a Casa; 

2. Fazer a sensibilização para a necessidade desse trabalho ser regionalizado;  

- O Coordenador informou que qualquer diálogo institucional que esta CT faça, tem que passar 

pelo pleito do CONDESB; 

- O Coordenador destacou a impotência da rede de proteção a pessoas vítimas de racismo e 

informou as dificuldades encontradas na Conferência de Direitos Humanos Estadual e que os 

representantes da Nacional já estão a caminho, juntamente com a de Direito das Pessoas com 

Deficiência; 

- Informes: 

- 5° Congresso Nacional da UNEGRO, com tema Negros e Negras no poder e defesa da vida, nos 

seguintes dias: 30 de abril em Peruíbe, às 8h00 e a tarde em Itanhaém, às 14h00, 2 de maio em 

Mongaguá, 3 de maio em Praia Grande, 4 de maio em São Vicente, 5 de maio em Santos, 10 de 

maio em Cubatão, 7 de maio em Bertioga, às 8h00 e a tarde em Guarujá, às 14h00, 12 de maio 

às 18h00 em Santos. É um Congresso Metropolitano e 21 de maio é uma Plenária Estadual da 

UNEGRO, 10 a 12 de junho será o 5° Congresso da UNEGRO; 

- Em Cubatão dia 8 de maio, a partir das 10h00, encontro estadual de roda de samba, no 

Casqueiro, na Praça Independência; 

- Dia 14 de maio, Baile Charme, com feiras de produtos temáticos, às 22h00, na Quadra Império 

da Baixada, em Praia Grande; 

- Foi criada uma rede metropolitana de Afro empreendedorismo, no dia 29 de março, em 

Cubatão; 

- Entrega da medalha Quintino Lacerda, no dia 13 de maio, na sala Princesa Isabel, no Paço 

Municipal de Santos;    

- Dia 21 de maio festa cigana, no Morro da Nova Cintra em Santos, às 15h00; 
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REGISTROS 

- Próxima reunião dia 23/05/2016, na Sala Princesa Isabel em Santos;    

- Não havendo nada mais a tratar foi encerrada a reunião.  

 
 

Guarujá, 25 de março de 2016 
 
 
 
 

JULIO EVANGELISTA SANTOS JUNIOR 
Coordenador 

 
 
 
 
 
 
ALEXANDRE CRUZ DOS SANTOS 
Secretária 


