
 

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

N 010/2015 

 

CT RAC  010.15 

 DADOS GERAIS 

Data: 14/12/2015 Local: sala de reuniões da AGEM Horário: 14h00 

Tipo de Reunião: trabalho 

Lista de Participantes: 

Nome Entidade 

Júlio Evangelista Santos Junior PM Cubatão 

Jorge Fernandes PM Santos 

Alessandra Franco PM São Vicente 

Convidados:  

Luciana Freitas Lemos dos Santos AGEM/Condesb 

Sueli Machado Gomes COMPIR Cubatão 

Vera Balbino da Silva Sec. Est. Educação – DRE Santos 

Pauta divulgada em: 
09/12/2015  

Reunião iniciada às: 
14h45 

Término da Reunião às:  
17h00 

 

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. Feedback da reunião de coordenadores das Câmaras Temáticas; 
2. Avaliação 2015 – Planejamento 2016 (relatório resumido e Plano de Trabalho); 
3. Comissões da Verdade sobre a Escravidão Negra no Brasil das subseções da OAB da região 

metropolitana da Baixada Santista – atualização da agenda metropolitana; 
4. Avaliação da atividade metropolitana de saúde da população negra no dia 27/10 – articulação 

e apoio da Câmara Temática ao CTSPNRMBS; 
5. Balanço das conferências em andamento; 
6. Mês da Consciência Negra – avaliação das atividades nos municípios; 
7. Informes da região, informes das PIR em nível estadual e nacional, eventuais inclusões na 

pauta por parte dos/as presentes e demais assuntos gerais; 
8. Confirmação da Agenda da Câmara para o mês subsequente. 

  

REGISTROS 

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

 Os trabalhos foram abertos pelo Coordenador da Câmara Temática e foram discutidos os 

seguintes aspectos: 
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- Estão estabelecendo novos canais de comunicação, convidando para participar os Conselhos 

Municipais; 

- Sugerido pelo Coordenador aprovação da ata anterior, o que foi aceito por todos os presentes; 

- Reunião de Coordenadores das Câmaras Temáticas foi realizada em 4 de dezembro; 

. Oficinas CEPAM 

. Condensamento das Oficinas CEPAM; 

. Esvaziamento das reuniões das Câmaras; 

. Plano de trabalho para 2016 

- Realização de Encontro com participação de todos; 

- Ano eleitoral 

- Marco regulatório é até maio; 

- Jorge de Santos, propôs de serem feitas reuniões itinerantes – nos primeiros meses fazer nas 

cidades que nunca vieram ou que pouco participam; 

- Eixo Santos – Guarujá – São Vicente – Praia Grande; 

- |O Coordenador dialogará com os seis municípios que não estão presentes; 

- Alessandra falará com Itanhaém; 

- O ideal é marcar com os Gabinetes dos Prefeitos; 

- A representante da Sec. Est. Educação levantou a questão de fazer reunião nos municípios – 

questão de tempo – mobilização com as entidades; 

- Reunião de articulação no Gabinete do Prefeito, depois realizar reunião; 

- Foi proposto que seja enviado ofício aos Prefeitos; 

- Abrir oportunidades; 

- Balanço – Peruíbe e Bertioga – não tem Conselho e Coordenadorias estão paradas, em 

Mongaguá o Conselho está com novo Presidente; 

- Levantada a importância de se ter uma Coordenadoria; 

- Fazer encontro com Sociedade Civil, Conselhos – controle social e poder público; 

- Prioridade – 3. ° Encontro – realizar em março, no dia 21; 

- Janeiro e fevereiro – dialogar com os Gabinetes, com a Secretaria de Educação também; 

- Calendário: janeiro reunião na AGEM, a partir de fevereiro itinerância: 18/01, 22/02, 21/03 

(Encontro Metropolitano), 25/04, 23/05, 27/06, 25/07 (Encontro Metropolitano – gênero), 22/08, 

26/09, 24/10, 28/11 e 12/12; 

- Avaliação e planejamento; 

- Diretoria de Ensino 2015 – estabilização, não houve crescimento – orientações através de 
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videoconferência; 

- Parceria pedagógica junto com as CT – atividades institucionalmente dialogando com a Seduc; 

- Fortalecimento; 

- Oferecer cooperação técnica – cobrar oficialmente; 

- Maior o número de dador para municiar; 

- Plano de ações – articulações; 

- Aprimorar ferramentas de conhecimento e avaliação; 

- Plano Gestor e plano escolar – apresentado no começo do ano – provocar Diretores; 

- Alessandra levantou a questão da Educação em São Vicente; 

- Proposto que na reunião de janeiro seja formada uma Mesa para discutir a questão da 

Educação, bem como de planejamento; 

- A representante da DRE colocou a questão de como cobrar juridicamente o Termo de 

Ajustamento de Conduta; 

- Agendar reunião com a Coordenação do eixo e encaminhar ofícios aos municípios; 

- Evento do dia 21/03 será discutido pela manhã educação, no período da tarde governo e 

controle social e a noite sociedade civil; 

- Em relação as Comissões da Verdade sobre a Escravidão Negra no Brasil das subseções da OAB 

da região metropolitana da Baixada Santista – atualização da agenda metropolitana foi 

informado que estão sem reuniões agendadas e não fizeram relatórios preliminares; 

- Houve esvaziamento nas reuniões do Comitê de Saúde Negra – mobilização on line – última 

reunião dia 17/12/, no DRS IV; 

- Quanto ao Balanço das conferências foi informado que na questão de juventude foram 

realizadas conferências municipais e a regional e que na estadual oi descumprindo acordo feito 

com gestores em relação a nacional, não participarão Bertioga e Peruíbe. Em relação ao quesito 

Mulheres não aconteceram em alguns municípios, Estado ainda não realizou;  

- Conselho de Cubatão eleição será em maio de 2016; 

- Mês da Consciência Negra – avaliação das atividades nos municípios – Sueli, de Cubatão, 

informou que abrangeram várias Secretarias como Cultura e Educação, foi super produtivo e em 

relação a Marcha das Mulheres Negras – tiveram diversidades; produção foi muito boa; 

- O Sr. Jorge, de Santos falou que o dia 20/11 um dos melhores do evento foi o negro na 

Argentina e que de 23 a 27 houve exposição de roupas no Teatro Municipal. Ressaltou que foi 

diferenciado porque foi voltado a educação; 

- Alexandra de São Vicente informou a criação de um grupo de trabalho com a sociedade civil e 
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foi criado o novembro negro – unificação das bases – religiosidade; 

- Vera, Sec. Educação do Estado – orientação técnica voltada a ciências humanas – Núcleo de 

Estudos na Diretoria de Educação – primeira reunião será no dia 18/12, às 14h00; 

- Zumbi Cubatão – conseguiram cumprir algumas metas. Realizaram mais de oitocentas oficinas 

nas escolas. 

- Curso presencial; 

- RMBS representada na marcha das mulheres; 

- Estereótipo colocado na mulher negra; 

- Vera – relação no trabalho – regras estrangeiras; 

- Informes: 

- Jorge – faixas em Santos com frases como racismo é crime; 

- Solidariedade – conscientizar os jovens; 

- Alessandra – questão do negro que não pode se matricular devido ao cabelo – fazer repúdio; 

- Discussão para o dia 18/01/16  - educação, planejamento e escola Adventista. 

 Nada a mais a ser discutido o Coordenador deu por encerrada a reunião. 

 
 
 
 

Santos, 13 de dezembro de 2015 
 

 
 
 

JULIO EVANGELISTA SANTOS JUNIOR 
Coordenador 

 
 
 
 
 
 
LUCIANA FREITAS LEMOS DOS SANTOS 
Secretária 


