
 

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

N 005/2016 

 

CT RAC  005.2016 

 DADOS GERAIS 

Data: 23/05/2016 Local: Sala Princesa Isabel – PM 
Santos  

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 

Nicola Margiotta Junior PM Santos 

Marise Borges dos Santos Barbosa Secretaria de Estado de Saúde 

Convidados:  

Renato Santos de Azevedo CPDCN – SP 

José Raimundo COPIRE – Santos 

Vanderlei dos Reis Soto COPIRE – Santos 

Maria Sueli L. Bueno Comunidade Cigana 

Lucialina Maria Soares dos Reis Associação Cabo Verdeana Brasil 

Sandra Regina Pereira Ramos PM Santos – SEDUC 

Thayany Toledo Muniz Comissão Provisória – Praia Grande 

Luciana Freitas Lemos dos Santos AGEM/Condesb 

Lana Freitas Moradora do Jardim Piratininga 

Cristianne Gomes dos Santos Moradora do Jardim Piratininga 

Mariza Ferreira O. e Oliveira Moradora do Jardim Piratininga 

Ricardo Ferreira de Jesus CPI 6 

Walter Mendes Magalhães Jr. CPI 6 

André Luís M. Bonifácio AMESP – CPI 6 

Wagner  
Fabiano da S. Santos 

COPIRE – Santos 

Sueli Machado Gomes Conselho Igualdade Racial Cubatão 

Rosãngela Rosângela (mãe Rosa) CMDCNM 

Rafael Rodrigues CMDPCN 

Ivo Migeul E. Santos CPDCN - Santos 

Felipe Barbosa Leite Fernandes Santos 

Pauta divulgada em: 
16/05 /2016 

Reunião iniciada às: 
14h30 

Término da Reunião às:  
17h20 



 

 

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

N 005/2016 

 

CT RAC 005.2016 

 
2 

 

OBJETIVOS 
Item I – Expediente 
1.    Leitura, discussão e aprovação da ata da reunião ordinária do mês anterior; 
2.    Leitura do expediente e comunicações de interesse geral da Câmara. 
 
Item II – Ordem do Dia 
1.   A segurança pública e as políticas de promoção da igualdade racial; 
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; e 
5.    Confirmação da Agenda da Câmara para o mês subsequente. 

  

REGISTROS 

- Ausências:  
Municípios: Bertioga, Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe e São Vicente. 
Estado: Educação, Desenvolvimento Social, Justiça e Defesa da Cidadania, Emprego e Relações do 
Trabalho e Segurança Pública – Polícia Civil.  
 

 Os trabalhos foram abertos pelo Coordenador da CT, que agradeceu ao sr. Jorge Fernandes e 
Dr. Nicola, ambos da prefeitura de Santos pelo acolhimento; 

- Esclareceu que a ideia da itinerância é de levar o conhecimento a todos os municípios; 
- Preocupação com a participação de todas as cidades da RMBS; 
 Agradecimentos: a Luciana, do Condesb pela parceria; ao Conselho Estadual da Consciência 

Negra e demais Conselhos municipais e a Polícia Militar; 

- Enfatizou a proposta de pensar na região metropolitana em todos os seus aspectos; 

 Em seguida foi composta a Mesa de trabalhos: Dr. Nicola, Secretário Adjunto da Secretaria de 

Defesa da Cidadania, de Santos – o qual agradeceu a Policia Militar no trabalho da juventude, na 

questão racial e desejou uma produtiva reunião; Jorge Fernandes – que levantou a importância 

da itinerância e dos temas abordados, lembrando que esse momento é único com a participação 

da Polícia Militar e do Cel. Ricardo Ferreira de Jesus, dizendo da satisfação muito grande pela 

oportunidade de participar dessa reunião; 

 Foram tratados os seguintes aspectos:  

- Importância da Ct diálogos com os Conselhos municipais para fazerem parte da Ct 

- Controle social -necessidade de avanços; 

- Estratégia para participação dos municípios através dos conselhos municipais e da itinerância às 

reuniões; 

- Coordenadoria e Conselho desenho hoje da igualdade racial na BS: Santos, Guarujá, Cubatão; 

- 8 conselhos menos Itanhaém; 

- Próxima reunião 27.06, na CM de Mongaguá; 



 

 

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

N 005/2016 

 

CT RAC 005.2016 

 
3 

REGISTROS 

- Leitura da ata da reunião anterior - dispensa e aprovação por todos os presentes; 

- Encaminhamentos pendentes: 

- Reunião conjunta com a CT de Equalização de Leis Municipais com Caráter Metropolitano; 

- Reunião extraordinária, na DRS 4 para terminar o trabalho; 

- Questionário Políticas Públicas - trabalho conjunto com as CTs de Mulheres, Juventude, Racial, 

Direito das pessoas com deficiência; 

- Cel. Ricardo:-  

. agressão a policiais e suas unidades; 

. Papel de minimizar a situação de risco; 

. Polícia Militar é uma instituição; 

. Respeito as comunidades – reciprocidade; 

. Nos 3 anos que está no Comando nao houve reclamações ; 

. Ocorrência de desinteligência em Itanhaém; 

. Uma das instituições mais democráticas; 

. Papel da polícia militar; 

. Importância das políticas públicas a principal é aplicar a lei; 

. A igualdade racial está presente na instituição; 

. Caso emblemático de mal tratamento racial – inexistência; 

. Policiamento comunitário; 

. Governança local; 

. Papel e atuação da Polícia Militar; 

. Fundamento da abordagem policial, Código Penal; 

. É um ato de polícia, discricionário, estrito cumprimento do dever legal; 

. Ferramenta principal é a abordagem; 

- Rafael, fazedor cultural, mestre popular do Afroque, no Morrinhos, Guarujá - querem discutir 

mais com as instituições; 

- Intensão é qualificar o debate; 

- Na 2a. Conferência regional foram levantadas algumas questões referentes a polícia militar 

sendo feita a leitura das propostas: defensoria pública, comissão paritária e delegacia, pensar 

negros e negras em todos os níveis, intensificar questões de segurança; 

- Qualificação do debate; 

- Encontro Metropolitano da Igualdade Racial, realização - convidou a todos; 

- Explicou a falha de comunicação ocorrida na região de Campinas; 

- Profa. Sueli Cubatão - abordagem inadequada aos jovens negros; 

- Renato - a fala institucional é perfeita;  
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REGISTROS 

- Praia Grande - juventude negra, diferença entre policiais por sexo, presídios femininos; 

- Rubens - agradeceu, importância do Cel. assumir sua afrodecesdência; 

- Até que ponto a violência da ponta do cacetete diminui a violência; 

- Júlio - juventude viva; 

- Cel. Bailes funk, pancadão - choque com os participantes do baile com os cidadãos que querem 

tranquilidade, silêncio na madrugada, o conflito se transforma em confronto, é preciso ter 

parâmetros de legalidade; 

. Aprimorar a abordagem com a comunidade, da imprensa, da sociedade como um todo; 

. Análise crítica com os comandantes do Batalhão; 

. Aplicado rigor aos militares sob seu comando; 

. Informação é a maior forma a melhor arma; 

. Se colocou à disposição para receber a sociedade; 

. Exemplificou como uma das formas de se reinventar foi a marcha a favor da maconha, ocorrida 

ontem em Santos; 

- Daiane falas não pertinentes a Policia Militar e sim a Policia Civil; 

- Feminicidio; 

- Um avanço da conduta processual implantação das audiências de custódia;; 

- Rubens - Valter, Comandante da cidade de São Vicente, operação no lixão do Samandaiatuba 

agradecimento do ato feito pelo Tenente Coronel 

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

 
 

Santos, 23 de maio de 2016 
 
 
 
 

JULIO EVANGELISTA SANTOS JUNIOR 
Coordenador 

 
 
 
 
 
 
LUCIANA FREITAS LEMOS DOS SANTOS 
Secretária 


