
 

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

N 04/2015 

 

CT RAC  004.15 

 DADOS GERAIS 

Data: 27/04/2015 Local: sala de reuniões da AGEM Horário: 14h00 

Tipo de Reunião: trabalho 

Lista de Participantes: 

Nome Entidade 

Júlio Evangelista Santos Junior PM Cubatão 

Alessandra Franco PM São Vicente  

Jorge Fernandes  PM Santos 

Rubens Paulo F. Costa PM Guarujá 

Marise Borges dos Santos Barbosa Sec. Est. de Saúde 

CONVIDADOS:  

Elaine Costa  Sec. Est. Emprego e Relações do Trabalho  

Vera Balbino da Silva Sec. Est. da Educação  

Evandro Barros da Silva Agem/Estagiário 

Gilson Miguel Agem/Condesb 

Pauta divulgada em: 
22/04/2015  

Reunião iniciada às: 
14h30 

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. Discussão metropolitana sobre Políticas Públicas de Promoção da Igualdade Racial e de 
Enfretamento ao Racismo na área da Saúde visando articulação para o processo de Conferências 
Municipais e Regional de Saúde 2015; 
 

2. Avaliação do II Encontro Metropolitano de Promoção da Igualdade Racial da Baixada Santista; 
 

3. Monitoramento e avaliação dos encaminhamentos pendentes; 
 

4. Informes da região, estadual e nacional e assuntos gerais;  
 

5. Confirmação da Agenda da Câmara para o mês subsequente. 
  

REGISTROS 

 Ausências:  
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Municípios: Bertioga, Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe e Praia Grande.   
Estado: Desenvolvimento Metropolitano, Justiça e Defesa da Cidadania e Segurança Pública.  
 

 Aberto os trabalhos pelo Coordenador da Câmara Temática; 

 Apresentação dos participantes;  

 Foram discutidos os seguintes aspectos: 

 Leitura e aprovação da ata anterior aprovada por unanimidade;  
 Coordenador explicou que a Câmara Temática tem caráter consultivo para o plenário do 

Condesb e que a ideia é facilitar a política de Promoção da Igualdade Racial na Região 
Metropolitana da Baixada Santista; 

 Citou que a Política de Igualdade Racial é uma política nova em nível de gestão pública; 
 A principal ação é estabelecer uma agenda metropolitana de Igualdade Racial; 
 Informou que na RMBS há quatro prefeituras que criaram uma coordenadoria sendo os 

municípios de Santos, Cubatão, Guarujá e São Vicente; 

  
  
  
 (20 minutos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Coordenador fez algumas considerações sobre a ata anterior; 
 Coordenador entregou para cada participante as 17 Propostas Prioritárias que saíram na 

Conferência Regional onde já existe um indicativo da região para apontamento das prioridades 
para discussão de política de Igualdade Racial, este documento encontra-se arquivado junto à 
Secretaria Executiva do Condesb;  

 Informou sobre o II Encontro Metropolitano de Promoção da Igualdade Racial que será realizado 
no mês de abril no município de Guarujá; 

 O tema da Conferência Regional será o mesmo para o II Encontro Metropolitano;  
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 Questionário do Relatório Preliminar e Diagnóstico estão pendentes, mas já foram levados a 
outras estâncias de articulação;  

 Comunicou sobre a realização da Oficina de Trabalho do Cepam com todos os Coordenadores 
das Câmaras Temáticas na Agem; 

 Alessandra Franco, de São Vicente, destacou a importância dessa Oficina de Trabalho para 
mostrar a importância de uma nova gestão para um desenvolvimento metropolitano; 

 Foi destacado a importância dos recursos para a estratégia do desenvolvimento metropolitano; 
 Coordenador deu as boas-vindas aos representantes dos Conselhos Municipais e Comissões de 

Igualdade Racial;  
 Sueli Machado, presidenta do Conselho Municipal de Igualdade Racial (COMPIR) de Cubatão, 

informou que no dia 27 de março haverá eleição para cinco representantes da sociedade civil 
para composição do Conselho; 

 Neste mesmo dia no Parque Anilinas em Cubatão, haverá uma roda de conversa sobre os efeitos 
psicossociais do Racismo, na mesma data comemora-se o dia Nacional do grafite; 

 Citou sobre o dia do Hip Hop que ainda se encontra sem data definida e destacou a importância 
dos trabalhos realizados; 

 Marcelo Barreto, presidente do Conselho Municipal de Políticas de Promoção da Igualdade Racial 
(COPPIR) de São Vicente, relatou que o Conselho está em fase de planejamento e de realização 
de um diagnóstico e mapeamento para realização das ações e mencionou a importância do 
desenvolvimento desta política pública e a participação na Câmara Temática; 

 Ressaltou ainda sobre a realização de uma capacitação dos Conselheiros e comunicou que um 
vereador de São Vicente propôs apresentar um projeto de cotas no funcionalismo público; 

 Edson Santana, representante da Coordenadoria de Promoção da Igualdade Racial e Ética 
(COPIRE) de Santos, informou sobre a posse da Comissão Provisória de Gestão do Conselho da 
Comunidade Negra a qual faz parte e ressaltou também da importância dessas políticas 
públicas;  

 Marcelo Barreto questionou sobre o trabalho que será realizado por esta Comissão e considerou 
que seria mais prático a realização de uma Conferência;   

 Coordenador sugeriu que esses questionamentos sejam debatidos no II Encontro Metropolitano;  
 Jorge Fernandes, de Santos, parabenizou a presença dos Conselhos e destacou a importância 

desta Comissão para o município de Santos;  
 Coordenador comunicou da importância da presença de todos no II Encontro Metropolitano; 
 Citou que o evento será realizado no período da tarde;    

 Rubens Paulo, de Guarujá, informou que o local será definido em breve; 
 Coordenador detalhou que será levado para o II Encontro Metropolitano tudo o que está sendo 

discutido em nível Nacional; 
 Ressaltou ainda que as mesas serão compostas por 3 integrantes sendo um mediador entre elas 

e que será discutido na segunda parte a análise de conjuntura e que terá um representante do 
Conselho; 

 Marise Borges, da Secretaria Estadual da Saúde, sugeriu que fosse realizado propostas que 
fossem levadas para a Conferência da Saúde;   

 Alessandra Franco propôs que fosse realizado um encaminhamento para representação;      
 Coordenador concordou com a proposta de encaminhamento e comentou que será realizado 

uma reunião para discussão deste assunto; 
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Em seguida foi aberto espaço para os informes: 

 

 Francisco Gomes, da Agem, informou sobre a 3ª Semana da Mata Atlântica, que acontecerá no 
município de Guarujá, nos dias 27 a 29 de maio; 

 Citou ainda que foi definido um formato mais coerente, possibilitando atividades em todos os 
municípios da RMBS; 

 Comunicou que estará realizando uma palestra na escola municipal 1º de maio em Guarujá, 
sobre a importância da água para os seres vivos;  

 Coordenador destacou que foi decidido que as reuniões do Comitê Técnico de Saúde da 
População Negra serão itinerantes e a reunião do dia 25 de março será no período da tarde no 
município de Cubatão;  

 Alessandra Franco relatou que no dia 15 de abril estará recebendo a comitiva da cidade de 
Nacala de Moçambique e que está desenvolvendo um cronograma de atividades e que gostaria 
de acrescentar um encontro com a Câmara Temática; 

 Jorge Fernandes informou que no município de Santos foi criado uma comissão de vereadores 
exclusivamente para tratar de assuntos sobre Igualdade Racial e que isto fortalecerá o trabalho; 

 Coordenador agradeceu pela presença dos Conselhos e os convidou para a próxima reunião da 
Câmara Temática;  

 Encaminhamentos: Reunião de abril – Saúde / Reunião de maio - Juventude; 
 Marcada a próxima reunião da CT para o dia 27 de abril às 14 horas; 
 Não havendo mais nada a tratar foi encerrada a reunião. 

 

Santos, 27 de abril de 2015 
 
 
 
 

 
JULIO EVANGELISTA SANTOS JUNIOR 

Coordenador 
 
 
 
 

 
EVANDRO BARROS DA SILVA 
Secretário 


