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DADOS GERAIS 

Data: 11/10/2019 Local: cm peruíbe Horário: 9h30 

Tipo de Reunião: trabalho 

Lista de Participantes: 

Nome Entidade 

  

Julio Evangelista Santos Junior PM Cubatão 

Karen Cristina Gewehr PM Peruíbe 

Marcia D. T. N. Faria PM Praia Grande 

Maria das Graças Nascimento Silva PM São Vicente 

Deborah Malheiros Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania 

Convidados:  

Luciana Freitas Lemos dos Santos AGEM/Condesb  

Nivaldo de Souza Santos Junior CMAS Mongaguá 

Rosangela L. Ansino Conselho Municipal Mongaguá 

Ana Cristina de Giacomo Ribeiro DAS Mongaguá 

Sandra Lúcia Furquim de Campos PM Cubatão 

Alberione S. Rolim PM Peruíbe 

Ana Paula da Silva Souza PM Peruíbe 

Pauta divulgada em:  

04/10/2019 

Reunião iniciada às:  

10h12 

Término da Reunião às:  

12h05 

 

OBJETIVOS 

Item I – Discussão para a realização do Seminário de Direitos Humanos; 
Item II – Outros assuntos de interesse regional. 

 

REGISTROS 

 Ausências: 
Município: Bertioga, Guarujá, Itanhaém e Santos 
Estado: Esportes, Saúde, Desenvolvimento Regional, Segurança Pública e Educação  
 

 Os trabalhos foram abertos pelo Coordenador da Câmara Temática, Julio Evangelista 

Santos Junior e foram discutidos os seguintes aspectos: 

- Agradecimentos a Karen e pares da Câmara Municipal; 

- Importância da participação nas reuniões e da itinerância das mesmas; 

- Proposto e aceito por todos a criação de agenda para 2020 na reunião de dezembro; 

- Diálogo de vários movimentos; 

- Informado que no dia 18/10/19, será realizado o Encontro das Lideranças dos Direitos da 

Pessoa com Deficiência, dentro da Conferência Municipal da Pessoa com Deficiência de 

Santos; 

- Apresentação dos presentes; 

- Karen informou que tanto o Prefeito Luiz Maurício, como o Vice-Prefeito André de Paula, 

não pôde estar presente nesta reunião em vista de inauguração de serviço da área de 

saúde, explicou o funcionamento da sua Diretoria e colocou Peruíbe a disposição; 

- Foi proposto pelo Coordenador que a primeira reunião de 2020 seja realizada em Peruíbe; 

Ata de Reunião da Câmara Temática de Direitos Humanos N 007/2019 
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REGISTROS 

- Fechamento Seminário: 

. Profa. Graça assegurou que as salas e auditórios da UNIBR estão confirmados e que o 

limite é de 140 pessoas; 

. A estrutura está fechada; 

' Eixo 1 Educação Básica – Ana e Karen de Peruíbe; 

' Eixo 2 – Educação Superior – Cristina Barletta de Santos; 

' Eixo 3 – Educação não formal – Educafro Baixada Santista e Naiene CMDCA de São 

Vicente; 

' Eixo 4 – Educação do Sistema de Justiça e Segurança – Debora Malheiros – Secretaria de 

Estado de Justiça e Cidadania; 

' Eixo 5 – Educação e Mídia – Michel, - Cubatão; 

. Em cada grupo terá um representante da CT; 

. Palestra magna – mesa – juíza de São Vicente, Julio Evangelista, Fabrício Univesp. 

Churras (Carlos Eduardo) – Coordenador da Comissão de Direitos Humanos do Condep; 

. Começar a divulgar o seminário no evento do dia 18/10; 

. Coffee break – trabalhar com 150 pessoas: 

' Peruíbe – suco e copo; 

' Praia Grande – pães; 

' Mongaguá – bolos; 

' Cubatão – café e copinhos; 

' São Vicente – assados; 

. Ver com os demais municípios com o que colaborarão – o Coordenador entrará em 

contato com os municípios ausentes; 

. Na reunião do Condesb que será realizada no dia 22/10 o Coordenador falará sobre a 

realização do seminário; 

. Limite de inscrições será de 168 pessoas – 40 por sala/grupo de trabalho; 

. Alberione de Peruíbe ficou responsável pelo logo do seminário, link de inscrição, 

programação; 

. Intervenção cultural – Prfa. Graça, de São Vicente irá procurar apresentar algo ligado a 

direitos humanos; 

. Apresentação na abertura, depois da palestra magna por volta das 11 horas e no final da 

tarde, na plenária; 

. Facilitador nos grupos de trabalho – fala de 20 a 30 minutos para facilitar as discussões; 

- Karen informou que no dia 22/10 será lançado o projeto piloto de capacitação de 

plataforma Moodle – alimentação; 

- Proposta de curso EAD – piloto – de âmbito metropolitano – gratuito; 

- Nivaldo informou sobre o curso da Escola Virtual do Governo; 

- Trabalho como será feito nas vertentes – fortalecer as redes, encontros metropolitanos; 

- Marcia, de Praia Grande informou que eles têm curso de libras on line e gratuito; 

- Na reunião de dezembro marcar todas as reuniões e trabalhos a serem realizados em 

2020; 
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- Lembrado que é ano político/eleitoral; 

- Dra. Sandra, de Cubatão levantou a importância do diálogo, da educação não formal; 

- Grupo de educação não violenta – tema a ser pensado para o ano que vem; 

- Segmentos – ligação com a questão da violência; 

- Novembro – fechar cronograma de reuniões – temas, locais; 

- Em janeiro não será feita reunião desta CT; 

- Levantada a questão do trabalho da DRADS sobre violência contra mulheres; 

- O coordenador falará com a técnica Jucimara, da DRADS, para saber em que pé está; 

- Casa de Abrigo Help – ver se o serviço é referenciado, trazê-los para uma reunião – 

retomar e pontuar os direcionamentos; 

- Debora, da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania falou sobre experiência exitosa da 

Secretaria em relação a curso de EAD e se colocou à disposição para colaborar; 

- Questões positivas e negativas – estratégias; 

- Ideia cm o seminário é qualificar, receber feedbacks, fortalecer os segmentos; 

- Casa metropolitana da Mulher – encaminhar para discutir em reunião novamente; 

- 19/10 – Assembleia estadual do CREAS São Paulo; 

- 20/11 – 15h00 – Pça Palmares, Santos - marcha resistir, denunciar, sobreviver e 

reconhecer 

 Não havendo nada mais a declarar foram feitos agradecimentos a Peruíbe pela acolhida e 

dada por encerrada a reunião. 

 

Santos, 11 de outubro de 2019 
 
 

JULIO EVANGELISTA SANTOS JR. 

Coordenador 
 
 

 
 
 

LUCIANA FREITAS LEMOS DOS SANTOS 
Secretária 


