
 

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

N 007/2015 

 

CT RAC  007.15 

 DADOS GERAIS 

Data: 27/07/2015 Local: sala de reuniões da AGEM Horário: 14h00 

Tipo de Reunião: trabalho 

Lista de Participantes: 

Nome Entidade 

Júlio Evangelista Santos Junior PM Cubatão 

  

CONVIDADOS:  

Robnson Germano  Agem/Condesb  

Eugênia Lisboa Homem Abrantes PM Guarujá 

Luiz Henrique Gonçalves SERT - SP 

Vera Balbino Da Silva Diretoria de Ensino – Sec. Educação 

Iara da Graça André Praia Grande 

Marcos Ap. Machado Praia Grande 

Rosangela Aparecida A. Mongaguá 

Fernanda Bergamini Santana  

João Marcondes Neto  

Oswaldo dos Reis Prascedes  

  

Pauta divulgada em: 
20/07/2015  

Reunião iniciada às: 
14h40 

Término da Reunião às:  
16h15 

 

OBJETIVOS 

Item 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; 

Item II – Ordem do Dia; 

1.Marcha das Mulheres Negras; 

2.III Encontro Metropolitano de Promoção da Igualdade Racial; 

3.Avaliação do XIII Seminário Técnico de Saúde da População Negra da Região 

Metropolitana da Baixada Santista; 

4. Balanço das Conferências em andamento; 
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OBJETIVOS 

5. Informes da região, estadual e nacional, inclusões na pauta e assuntos gerais; 

6.Confirmação da Agenda da Câmara para o mês subsequente; 

Item III – Outros Assuntos de Interesse Regional. 

 

  

REGISTROS 

 Ausências:  

Municípios: Bertioga, Guarujá, Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe, Praia Grande, Santos e São 
Vicente.   

Estado: Saúde, Educação, Justiça e Defesa da Cidadania e Segurança Pública.  
 
 

 Aberto os trabalhos pelo Coordenador da Câmara Temática; 

 Foram discutidos os seguintes aspectos: 

 A despeito do item I – Subitem 1 - do Expediente foi dispensada a leitura da ata 

sendo a mesma aprovada por todas e todos sendo assinada pelo Coordenador da 
Câmara Temática e entregue ao secretariado daquela reunião; 

 A despeito do subitem 2 - do Expediente foi informado que a Câmara Temática 
havia recebido via e-mail pela Secretaria Executiva do CONDESB o arquivo para 
conhecimento do Relatório final das Oficinas realizadas pela Fundação Prefeito Faria 

Lima-CEPAM junto as Câmaras Temáticas do CONDESB; 
  O Coordenador apresentou-o na reunião e disse que iria socializar a todas e todos 

integrantes via rede social e e-mail.  A despeito do item 1 da Ordem do Dia, os 
integrantes do Núcleo Impulsor da Baixada Santista, Marcos e Iara, relataram 
resumidamente o que vem a ser a Marcha das Mulheres Negras contra o Racismo, a 

Violência e pelo bem viver, que seria realizada em 18 de novembro em Brasília/DF, 
e como estavam sendo as articulações na Baixada Santista, como por exemplo a 

reunião regional realizada em Cubatão no último dia 18 de julho, para que a região 
metropolitana estivesse representada naquela atividade nacional. Presente na 
reunião, a convite do Coordenador, a Coordenadora da Câmara Temática para 

Políticas para Mulheres Eugênia Lisboa Homem manifestou solidariedade daquela 
Câmara para com o Núcleo Impulsor dizendo que iria iniciar um processo de 

articulação em seu município de atuação, Guarujá, para que também tivesse um 
Núcleo Impulsor municipal. O Coordenador solicitou uma agenda conjunta entre as 
duas Câmaras Temáticas ( Mulheres e Igualdade Racial) para que o Núcleo Impulsor 

Metropolitano pudesse dialogar com todas e todos os representantes  das duas 
Câmaras no sentido de fortalecer a interlocução nos 9 municípios da Baixada 

Santista visando a ampla participação de mulheres negras em todo o processo e na 
Marcha Nacional no que ficou decidido que na data da reunião do mês  de setembro 
da Câmara Temática de Políticas de Mulheres que, por conta do feriado, seria 

realizada no dia 15 de setembro, com local a definir; 
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REGISTROS 

 

  A despeito do item II - da Ordem do Dia, o Coordenador informou que ocorreria no 
mês de setembro em Cubatão, o próximo encontro metropolitano de promoção da 
igualdade racial que possui a finalidade de dialogar com poder público e sociedade 

civil na perspectiva de contribuição para um conceito metropolitano de políticas 
públicas de promoção da igualdade racial;  

 Subitem 2 - O III Encontro Metropolitano, teria como temas, conforme o Plano de 
Trabalho da Câmara, Educação, Juventude e Mercado de Trabalho; 

 Subitem 3 da Ordem do Dia foi feita uma rápida avaliação pelos presentes do XIII 

Seminário Técnico de Saúde da População Negra da Região Metropolitana da 
Baixada Santista, ocorrido no dia 17 de julho, em Santos, na DRSIV e organizado 

pelo Comitê Técnico de Saúde da População Negra da Região Metropolitana da 
Baixada Santista. Foram destaques da atividade a grande presença de lideranças da 
sociedade civil e a baixa presença de servidores públicos dos municípios ligados à 

saúde; 
 Outro grande destaque da atividade foi a presença do Ministério da Saúde, 

representado na pessoa do Rui Leandro da Silva Santos- Coordenador Geral de 
Apoio à Educação Popular e Mobilização Social – Secretaria de Gestão Estratégica e 
Participativa do Ministério da Saúde, que abrilhantou o evento falando sobre “ O 

Ministério da Saúde e os desafios na implementação da Gestão Pública da Política 
Integral de Saúde da População Negra”; 

 Subitem 4 da Ordem do Dia foi feito alguns comentários sobre a importância de 
todas e todos realizarem intervenções em seus municípios nas conferências sempre 
pautando propostas referentes às políticas de promoção da igualdade racial e de 

enfrentamento ao racismo; 
 Subitem 5 da Ordem do Dia, foi feito o incluso na pauta, o item ‘Igualdade Racial 

em Mongaguá’, sobre o qual foi feita uma discussão sobre a reativação do Conselho 
Municipal de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra de Mongaguá. 
Estiveram presentes na reunião a presidente Rosangela e alguns ativistas da cidade, 

dizendo que gostariam de obter maiores informações sobre o tema para que a 
gestão do Conselho traduza a realidade da luta contra o racismo em Mongaguá e 

que este órgão efetivamente faça o controle social em sua área de atuação; 
 O Coordenador lembrou que o município de Mongaguá, ainda não estava  

representado nas reuniões daquela Câmara e fez uma análise de conjuntura sobre o 
que vem a ser a Câmara Temática para que os ativistas e conselheiros de Mongaguá 
presentes entendessem a dinâmica dos trabalhos; 

 Também disse que, conforme deliberação do II Encontro Metropolitano de Promoção 
da Igualdade Racial e daquele pleno, os presidentes de Conselho municipais 

voltados à promoção da igualdade racial das oito cidades da Baixada Santista que 
possuem conselho, exceto Itanhaém que estaria em formação, também 
participariam das reuniões ordinárias mensais daquela Câmara e que ela estaria 

convidada a participar das demais reuniões mensais. Foi feito o informe sobre o V 
Seminário Mulheres Negras raízes da Resistência que a Prefeitura Municipal de 
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REGISTROS 

Cubatão, por meio do Departamento de Igualdade Racial e Étnica realizaria no dia 

30 de julho de 2015 e que estavam todos convidados; 
 Subitem 6 da Ordem do Dia, a próxima reunião ordinária da Câmara Temática 

Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial estaria marcada para o dia 24 

de agosto de 2015, conforme agenda aprovada na primeira reunião ordinária do ano 
de 2015, às 14h, na sala de reuniões da AGEM. 

 
 Não havendo mais nada a tratar foi encerrada a reunião. 

 
 
 
 

Santos, 17 de agosto de 2015 
 

 
 
 
 
 
 
 

JULIO EVANGELISTA SANTOS JUNIOR 
Coordenador 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ROBNSON GERMANO 
Secretário 


