
 

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

N 06/2015 

 

CT RAC  006.15 

 DADOS GERAIS 

Data: 22/06/2015 Local: sala de reuniões da AGEM Horário: 14h00 

Tipo de Reunião: trabalho 

Lista de Participantes: 

Nome Entidade 

Júlio Evangelista Santos Junior PM Cubatão 

Francisco Gomes da Costa Neto  Sec. Desenvolvimento Metropolitano  

CONVIDADOS:  

Camila Cristina Santos  Sec. Est. Emprego e Relações do Trabalho  

Evandro Barros da Silva Agem/Estagiário 

Marcelo Hermsdorf  Agem/Estagiário  

Pauta divulgada em: 
16/06/2015  

Reunião iniciada às: 
14h40 

Término da Reunião às:  
15h43 

 

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: Feedback da reunião de 12/06 

(Alessandra) e Feedback CEPAM.  
 
II - Ordem do Dia: 
 

1. XIII Seminário Metropolitano de Saúde da População Negra da Baixada Santista; 
 

2. III Encontro Metropolitano de Promoção da Igualdade Racial da Baixada Santista; 
 

3. Feedback das atuações nas Conferências; 
 

4. Monitoramento e avaliação dos encaminhamentos pendentes; 
 

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

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

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.  
Justificativa de ausência: Prefeitura de Guarujá – Rubens Paulo e Prefeitura de São Vicente – 
Alessandra Franco.   
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REGISTROS 

 Aberto os trabalhos pelo Coordenador da Câmara Temática; 

 Foram discutidos os seguintes aspectos: 

 Dispensa da leitura da ata anterior aprovada por unanimidade;  
 Coordenador solicitou emendas na ata anterior; 
 Citou sobre uma reunião realizada no dia 12 de junho, a qual não esteve presente, mas enviou 

como representante a Alessandra Franco, de São Vicente, em que informou da possibilidade de 
desmembramento do Eixo Políticas Públicas se dividindo em Políticas Públicas Afirmativas e 
Políticas Públicas Sociais e comunicou que haverá mais uma reunião;  

 Informou sobre a alteração da data do XIII Seminário Metropolitano de Saúde da População 
Negra da Baixada Santista, que provavelmente será no dia 17 de julho no auditório do 
Departamento Regional de Saúde da Baixada Santista (DRSIV-BS); 

 Explicou que o III Encontro Metropolitano de Promoção da Igualdade Racial da Baixada Santista 
acontecerá no mês de agosto, em Cubatão, onde será discutido os temas Educação, Juventude 
e Mercado de Trabalho; 

 Comunicou do envio do questionário ao CEPAM;    
 Francisco Gomes, da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Metropolitano, questionou em 

relação a intolerância religiosa e citou o caso da menina de 11 anos que levou uma pedrada na 
cabeça após sair de um culto de Candomblé com a família no dia 14 de junho no Rio de Janeiro 
e mencionou sobre as diversas manifestações que aconteceram após o ocorrido; 

 Coordenador explicou que esses acontecimentos devem ser tratados nas delegacias de crimes 
raciais e que em delegacias comuns existe a possibilidade de não serem atendidas; 

 Destacou que as religiões de Matrizes Africanas aqui no Brasil sofrem uma perseguição que tem 
fundamentação histórica e a discriminação contra as religiões Umbanda e Candomblé tem o 
fator do racismo; 

 Relatou que a Região Metropolitana da Baixada Santista não possui uma delegacia especializada 
contra crimes de intolerância ou raciais e que em São Paulo existe essa delegacia e a Dra. 
Vanessa Alvez Vieira é referência na discussão racial no Estado de São Paulo;    

 Francisco Gomes comentou que não há um retorno dos resultados desses casos perante a 
sociedade; 

 Coordenador esclareceu que na maioria dos casos, não há uma divulgação dos resultados;  
 Informou que todas as pessoas que são de Matrizes Africanas no dia 8 de julho vão trabalhar de 

branco pela campanha “Visto o Branco, sou da paz”;  

 Anunciou que no dia 25 de junho haverá uma reunião para discutir assuntos em nível 
metropolitano no município do Guarujá, no Instituto Joana D’ Arc, que é uma Organização Não-
Governamental (ONG), cujo atendimento é direcionado a pessoas infectadas pelo vírus 
HIV/AIDS; 

 A Subseção de Santos da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), criou uma cartilha explicativa 
chamada “Sofri Racismo, o que faço”? 

 Abordou que no município de Cubatão estão realizando as Conferências de Saúde, Educação, 
Assistência Social e Juventude;   

 Ressaltou que poucas cidades da Baixada Santista estão realizando a Conferência Dos Direitos 
Humanos;  
 



 

 

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

N 06/2015 

 

CT RAC 006.15 

 
3 

REGISTROS 

Em seguida foi aberto espaço para os informes: 
 

 Coordenador comunicou que na Unaerp, no Guarujá, possui o Núcleo de Estudos Indígenas e 
Afro-Brasileiros (NEIAB), e que hoje dia 22 de junho às 20h00, a nova diretoria irá tomar posse 
na sala de audiências na faculdade; 

 Dia 27 de agosto haverá uma discussão da Comissão Municipal da Verdade Sobre a Escravidão 
Negra no Brasil no auditório da Subseção da OAB de Santos, para realização de pesquisas e 
possível tombamento do Vale do Quilombo em Santos;     

 Informou sobre uma capacitação de 4 (quatro) meses em Cubatão de Combate ao Racismo e 
Promoção da Igualdade Racial, serão 8 encontros e a quantidade de vagas serão distribuídas 
para servidores e sociedade civil, irá acontecer a partir do dia 23 de julho na Câmara Municipal e 
os módulos serão:  
1) África – Informações gerais. A formação da sociedade brasileira. Escravidão, Racismo, 

Preconceito, Discriminação, Estereótipo e Conteporaneidade; 
2) Direitos Humanos e Diversidade: Noções básicas, dimensões, marcos regulatórios e 

conjuntura; 
3) Racismo Institucional: Estratégias de identificação, abordagem, combate e prevenção ao 

racismo institucional; 
4) Direito de Igualdade Racial: Ações afirmativas, enfretamento ao racismo, Estatuto da 

Igualdade Racial, Cotas e Legislação Antiracismo;  
5) Saúde: As políticas de promoção da igualdade racial, a saúde da população negra e os 

efeitos psicossociais do racismo; 
6) Educação: As políticas de promoção da igualdade racial, a educação e as leis 10.639/2003 e 

11.645/2008; 
7) Mercado de Trabalho: As políticas de promoção da igualdade racial, o mercado de trabalho. 

Afroempreendorismo;  
 Francisco Gomes comunicou sobre a Audiência Pública que teve como assunto o debate da Lei 

Orçamentária Anual (LOA 2016), foi realizada aqui na Agem no dia 18 de junho e lamentou a 
ausência de representantes das Câmaras Temáticas; 

 Marcada a próxima reunião da CT para o dia 27 de julho às 14 horas; 
 Não havendo mais nada a tratar foi encerrada a reunião. 

 

Santos, 22 de junho de 2015 
 

 
 
 
 

JULIO EVANGELISTA SANTOS JUNIOR 
Coordenador 

 
 
EVANDRO BARROS DA SILVA 
Secretário 


