
 

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

N 008/14 

 

CT RAC  008.14 

 DADOS GERAIS 

Data: 22/09/2014 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 

Vanuzia Teixeira de Souza  PM Bertioga 

Wagner de Lima Fernandes PM Praia Grande 

Rubens Paulo F. Costa PM Guarujá  

Marise Borges dos Santos Barbosa Secretaria Estadual de Saúde 

Lina de Cássia P. Custódio Secretaria de Estado de Segurança Pública 

Convidados:  

Rafael Rodrigues Conselho Comunidade Negra/Guarujá  

Denise Terezinha F. Palhares Conselho Comunidade Negra/Santos 

Luciana Freitas Lemos dos Santos AGEM/Condesb 

Evandro Barros da Silva AGEM/Estagiário 

Pauta divulgada em: 
16/09/2014  

Reunião iniciada às: 
14h28 

Término da Reunião às:  
16h05 

 

OBJETIVOS 
I – Expediente: 
1. Leitura, discussão e aprovação da ata da reunião ordinária do mês anterior; 
2. Leitura do expediente e comunicações de interesse geral da Câmara. 
II – Ordem do Dia: 
1. Discussão sobre as Comunidades Tradicionais – Segmento Religiões de Matriz Africana;  
2. Subsídios para o Diagnóstico; 
3. XII Seminário Metropolitano de Saúde da População Negra – Apoio na articulação e mobilização; 
4. Monitoramento e avaliação dos encaminhamentos pendentes; 
5. Informes da região, estadual e nacional. Assuntos gerais; 
6. Confirmação da agenda. 

 

REGISTROS 

 Ausências:  
Municípios: Itanhaém, Mongaguá e Peruíbe.  
Estado: Secretaria de Educação, Desenvolvimento Metropolitano e Justiça e Defesa da Cidadania.  

Justificativa de ausência – Alessandra Sousa Franco – Prefeitura de São Vicente.  
 

 Abertura dos trabalhos foi feita pelo Coordenador da Câmara Temática; 

 Apresentação dos representantes; 

 Procedeu-se a leitura da ata anterior, a qual foi lida e aprovada por unanimidade; 
 Foram discutidos os seguintes aspectos: 
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 Foi comentado pelo Coordenador de uma reunião que não ocorreu no dia 5 de setembro com a 

Coordenação da Câmara Temática da Juventude sobre o termo de referência; 

 Esse diagnóstico é uma solicitação feita pela Câmara Temática da Juventude para saber quais são as 

demandas na Baixada Santista; 

 Colocar dentro deste diagnóstico as questões de Igualdade Racial e Políticas Públicas para Mulheres, 

vai ser elaborado pelo Condesb onde contratará uma empresa que fará de forma profissional;  

 Elaboração de um relatório preliminar com os dados já existentes; 

 Comentado da apresentação do Plano de Trabalho em reunião do Condesb que está sob análise para 

aprovação e que foi encaminhado para o Grupo Funcional de Políticas Públicas;    

 Realização de um segundo Encontro Metropolitano de Igualdade Racial no mês de novembro, ficando 

a ser escolhida a cidade de realização;  

 Finalização dos relatórios finais das Conferências: Nacional, Estadual e Metropolitano;  

 Foi conversado com gestor do Guarujá Rubens P. Ferreira Costa sobre a possível realização do 

Encontro Metropolitano de Igualdade Racial no município;  

 Coordenador informou de uma solicitação feita pelo Orlando para inclusão na pauta para questões 

levantadas das comunidades tradicionais de segmentação religiosa sobre Matriz Africana;  

 Apresentação da Denise Terezinha F. Palhares, presidente do Conselho da Comunidade Negra da 

prefeitura de Santos e representante das religiões de Matriz Africana;     

 Denise Terezinha colocou em questão sobre as dificuldades de fazer as oferendas em cemitérios em 

Santos, teve o cemitério da Areia Branca que foi disponibilizado aqui em Santos, mas vai ser 

necessário criar um certo regulamento. Em São Vicente há proibição de uso dos cemitérios e que 

fosse possível uma auxílio da Câmara Temática para estar resolvendo este assunto; 

 Coordenador informou que há assuntos de caráter metropolitano e que as oferendas religiosas há 

uma certa discriminação por partes, o Conselho Social de Políticas da Igualdade Racial de São 

Vicente está em vacância, Walter responsável pelo Conselho está em Brasília, mas se comprometeu a 

fazer uma conversa e tentar criar uma linha de discussão com o prefeito para observar os 

posicionamentos;  

 Foram realizadas pesquisas para o relatório preliminar e existem artigos e algumas experiências 

sobre o assunto, temos a nossa liberdade religiosa segundo nossa Constituição, mas existe conflito 

de direitos onde o direito ao meio ambiente equilibrado entra em conflito com o direito de liberdade 

de crença, levando para uma discussão jurídica;  

 Foram dados como exemplo a cidade do Rio de Janeiro que foi regulamentado os horários e espaços 

para fazerem as oferendas e em Praia Grande tem um espaço para que as oferendas sejam 

realizadas; 

 Jorge Fernandes, da prefeitura de Santos, informou sobre as regras na utilização dos cemitérios em 
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Santos, foi criado em Santos o programa Cidade Limpa e será entregue para as matrizes africanas 

uma cartilha informativa e além disso foi disponibilizado um espaço na área continental que será 

utilizado para fazer as oferendas e após 3 dias dos trabalhos terá que ter o recolhimento dessas 

oferendas;   

 Coordenador comentou que esteve recentemente no município de Guarujá em uma reunião do 

Conselho para fazer três convites para o Conselho e Assessoria da Igualdade Racial, o primeiro 

discutir a volta da participação de Guarujá tanto na Câmara Temática quanto no Comitê e também se 

colocou à disposição do novo gestor Rubens Paulo e também conversou com o novo presidente em 

exercício do Guarujá, Rafael Rodrigues, do Conselho da Comunidade Negra, para falar sobre essas 

questões e falar também do seminário no dia 30 de outubro;  

 Rubens Paulo, da prefeitura de Guarujá, informou que está responsável por dar continuidade às 

Políticas de Promoção de Igualdade Racial no Guarujá e que está substituindo o Roberto Luís e com 

a proximidade que tem com esses trabalhos, que ele possa dar continuidade e que é necessário 

construir seminários, atividades, conferências, atrair os estudantes a causa, o importante é fortalecer 

o trabalho e uma agenda municipal;    

 Rafael Rodrigues, Presidente do Conselho Comunidade Negra da prefeitura de Guarujá, agradeceu o 

convite e que está buscando mais informações para levar para o Conselho e também para a 

comunidade no Guarujá e que sua presença seja importante para estar somando esforços;  

 Jorge Fernandes destacou da importância da presença dos presidentes dos conselhos de Guarujá e 

Santos nesta reunião e que está soma junto as coordenadorias trará um fruto muito importante; 

 Coordenador comentou que temos a disposição a Câmara Temática de Equalização das Leis 

Municipais de Caráter Metropolitano e que podemos dialogar este tipo de regulamentação e foi 

conversado com o Presidente do Conselho de São Vicente e que podemos marcar uma reunião com 

uma possível data para conversarmos sobre essas questões principalmente com Santos e São 

Vicente;  

 Mencionou que na cidade de Santo André a saída foi a criação de um santuário, há vários lugares 

com soluções diferentes;  

 Denise Terezinha relatou sobre a possível criação de um local na área continental para poder estar 

fazendo as oferendas religiosas e evitar certos problemas eventuais; 

 Coordenador apontou que anteriormente tinha um espaço em Cubatão que foi cedido para essa 

questão, existem alternativas de solucionar o problema e infelizmente é algo que diariamente 

acontece em todos os municípios e nem sempre as religiões de Matriz Africanas conseguem ter a 

dignidade garantida;    

 Denise Terezinha colocou em questão da conscientização dos usuários desses espaços e a 

elaboração de uma cartilha informativa;   
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 Realização de uma reunião extraordinária no dia 16 de outubro às 14h30 a ser realizada nas 

dependências da DRSV para discutir o termo de referência e o relatório preliminar;   

 XII Seminário Metropolitano de Saúde da População Negra da Baixada Santista, o título do seminário 

é a Implementação da Política Municipal de Saúde da População Negra, a intenção é realmente 

discutir como o município pode implementar essa política;   

 Realizado a criação de um documento sobre o Pacto da Baixada Santista pela Equidade No SUS, este 

documento está com a seguinte proposta que seja assinado pelos noves Secretários da Saúde e 

pelos sete presidentes de Conselho e pelos quatro gestores de Igualdade Racial, mostrando que os 

municípios estão comprometidos em implementar a Política Integral da Saúde da População Negra. É 

um documento regional e este documento criou sete prioridades e agora vai ser implementado, será 

no dia 30 de outubro a partir das 08h30 no auditório do DRSV, é um seminário técnico e a intenção é 

um compromisso coletivo para tentar que a política seja implementada; 

 Marise Borges, da Secretaria Estadual da Saúde, comentou da reunião na DRSV que é a prévia da 

Câmara Técnica e amanhã estaremos pautando este assunto do pacto para ser assinado no dia do 

evento na Câmara Técnica e no Colegiado; 

 Comitê enviará as fichas de participação para cada município e entidades envolvidas;  

 Informes: 

 Seminário dia 30/10/2014 sobre Políticas Intersetoriais das 09h00 às 18h00, será realizado na Casa 

da Cultura em Bertioga; 

 Prêmio Melhores do Ano dia 26/09/2014 a partir das 18h30, será realizado em Praia Grande; 

 Seminário sobre o Estatuto da Igualdade Racial dia 02/10/2014 a partir das 19h30, será realizado na 

Universidade Santa Cecília em Santos; 

 Ato em apoio ao goleiro Aranha do Santos dia 04/10/2014 a partir das 12h30, será realizado em 

frente ao Museu Pelé em Santos;  

 Próxima reunião 20/10/2014; 

 Não havendo mais nada a tratar foi encerrada a reunião. 

 

 
EVANDRO BARROS DA SILVA 
Secretário 


