
 

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

N 009/14 

 

CT RAC  009.14 

 DADOS GERAIS 

Data: 20/10/2014 Local: sala de reuniões da AGEM Horário: 14h00 

Tipo de Reunião: trabalho 

Lista de Participantes: 

Nome Entidade 

Júlio Evangelista Santos Junior PM Cubatão 

Alessandra Sousa Franco PM São Vicente  

Marise Borges dos Santos Barbosa Secretaria Estadual de Saúde 

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

Convidados:  

Francisco Gomes da Costa Neto AGEM  

Robson Germano  AGEM/Condesb  

Luciana Freitas Lemos dos Santos AGEM/Condesb 

Evandro Barros da Silva AGEM/Estagiário 

Pauta divulgada em: 
13/10/2014  

Reunião iniciada às: 
14h36 

Término da Reunião às:  
16h12 

 

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. Devolutiva da reunião do Grupo de Trabalho do Campo Funcional de Políticas Públicas do Condesb; 
2. Devolutivas das reuniões extraordinárias;  
3. Debate, considerações gerais e encaminhamentos; 
4. Informes da região, estadual e nacional. Assuntos gerais; 
5. Confirmação da agenda da Câmara para o mês subsequente. 

  

REGISTROS 

 Ausências:  
Municípios: Bertioga, Guarujá, Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe, Praia Grande e Santos.  
Estado: Secretaria de Educação, Desenvolvimento Metropolitano e Justiça e Defesa da Cidadania.  
 

 Abertura dos trabalhos foi feita pelo Coordenador da Câmara Temática; 

 Procedeu-se a leitura da ata anterior, a qual foi lida e aprovada por unanimidade; 
 Foram discutidos os seguintes aspectos: 

 Retorno sobre a reunião extraordinária referente ao problema com oferendas em cemitérios no 

município de São Vicente;  

 Levantado pelo Coordenador que em alguns cemitérios de alguns municípios há uma negativa das 

administrações;  

 Conversado com a secretária das Comunidades Tradicionais da CEPPIR a qual foi perguntada sobre a 
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existência de algum problema nesse sentido e se foi levado a essa esfera de Governo;     

 Alessandra Sousa, da prefeitura de São Vicente, informou que na cidade do Rio Janeiro as oferendas 

em cemitérios são regulamentadas e foi fomentado uma demanda necessária que tem que ser 

documentada e que em São Vicente nunca receberam nenhum tipo de ofício e nenhum tipo de 

demanda; 

 Coordenador comentou que foi um posicionamento do mesmo de ter colocado em pauta essa 

questão e que é uma demanda da sociedade civil; 

 Mencionou que o segmento religiões africanas sofrem o proselitismo religioso e o racismo 

institucional; sobre a regulamentação de oferendas religiosas em cemitérios é um problema nacional 

e que alguns estados e cidades que conseguiram resolver esse problema;  

 Alessandra Sousa ressaltou da falta de fundamentação quando fomentado uma situação sem estar 

documentado;     

 Coordenador informou que a Maria Guilherme da prefeitura de Bertioga não fará mais parte da 

Câmara Temática; 

 Necessário atualização dos representantes dos municípios na Câmara Temática;  

 Em reunião extraordinária realizada no dia 16 de outubro teve a participação de um representante da 

Secretaria de Estado da Educação;  

 Ausência de representação da Secretaria de Estado da Justiça e Defesa da Cidadania; 

 Coordenador comentou da devolutiva da Reunião do Grupo de Planejamento de Políticas Públicas 

realizada no dia 01 de outubro; 

 A Câmara Temática Especial de Políticas Públicas para a Promoção da Igualdade Racial tem 

especificidades muito próprias e pretensões e demandas interessantes; o relatório e diagnóstico 

preliminar irá ter uma materialidade e devemos pensar em um questionário que será enviado para os 

gestores;  

 Proposta de questionário sobre o panorama metropolitano sobre o enfrentamento ao racismo e 

promoção da Igualdade Racial na Baixa Santista;  

 A conferência do ano passado em nível nacional foi discutido que toda e qualquer iniciativa em prol 

da Igualdade Racial é dividida em quatro eixos, o primeiro eixo seria o arranjo institucional para 

assegurar a sustentabilidade das políticas de igualdade racial; o segundo eixo estratégias para o 

desenvolvimento e enfrentamento ao racismo; terceiro eixo participação política, controle social e 

organizações no enfrentamento ao racismo e o quarto eixo políticas de igualdade racial nos 

municípios da região metropolitana da Baixada Santista; 

 Francisco Gomes, da Agem, comentou sobre a abrangência e aplicabilidade do questionário em 

relação as entidades indígenas residentes em municípios da Baixada Santista e também as entidades 

que são nômades;   



 

 

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

N 009/2014 

 

CT RAC 009.14 

 
3 

REGISTROS 

 Alessandra de Sousa informou sobre a situação em que se encontra uma entidade indígena no 

município de São Vicente;       

 Francisco Gomes ressaltou sobre o uso dos dados coletados do questionário para que os grupos 

indígenas tenham benefícios de ordem de direitos humanos que estejam dentro do processo étnico 

cultural;  

 Coordenador informou que não há nenhum questionário sobre Igualdade Racial e que é necessário 

levantar essas informações na região, para coletar os dados para análise; 

 As secretarias das prefeituras ficarão responsáveis pelo preenchimento do questionário; 

 Foi colocado em questão em reunião extraordinária sobre o número de entrevistados no diagnóstico, 

é necessário também ter entrevistados de religiões de matriz africanas, indígenas, quilombolas e 

ciganos dentro dos municípios na Baixada Santista;          

 Montagem do diagnóstico com um texto próprio de Igualdade Racial para ser discutido em uma 

reunião extraordinária e questionário a ser encaminhado para o Grupo Funcional;    

 Reunião extraordinária dia 27 de outubro às 14h00 nas dependências da Agem;    

 Informes: 

 Na Secretaria de Comunicação de São Vicente no mês de novembro será desenvolvido uma 

campanha institucional chamada Heróis e Personalidades Negras; 

 Nos dias 12 e 13 novembro será realizado em São Vicente a feira de emprego onde a prefeitura 

estará com um stand promovendo o Afroempreendedorismo em parceria com a Secretaria de Justiça, 

Brasil Afroempreendedor e o CIC;  

 Atividade Cidadania e Inclusão dentro da Fundação Casa dia 14 de novembro realizada pela 

prefeitura de São Vicente; 

 Seminário Acadêmico voltado para os universitários dos cursos de licenciatura em letras e pedagogia, 

dia 18 de novembro sobre avanços e desafios da implementação da lei 10.639; 

 Ação da Cidadania junto ao CECOF sobre Adversidades Culturais dias 17, 18 e 19 de novembro no 

Centro de Convenções às 14h00 em São Vicente; 

 Realização do Troféu Zumbi dos Palmares dia 21 de novembro no Centro de Convenções em São 

Vicente;  

 Conferência do Conselho de São Vicente no dia 29 de novembro às 09h00;  

 Marise Borges, da Secretaria Estadual da Saúde, informou do Seminário dia 30 de novembro nas 

dependências da DRS das 08h30 às 12h30, sobre a Implementação da Política da Saúde da 

População Negra nos municípios e os aspectos psicossociais do racismo e assinatura do pacto de 

equidade aprovado pelo Condesb; 

 Semana da Consciência Negra nos dias 17 a 27 de novembro em Cubatão;  

 Seminário de Saúde da População Negra dia 31 de outubro às 19h00 na Câmara Municipal em 
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Peruíbe;  

 Debate sobre Racismo no Esporte dia 22 de outubro às 19h00 com os alunos do curso de Educação 

Física no auditório do Bloco D na Unisanta;  

 Reunião da Comissão da Igualdade Racial no auditório da OAB dia 26 de outubro às 19h00 sobre a 

Lei 12.990 de cotas para negros em serviços públicos;  

 Próxima reunião 17/11/2014; 

 Não havendo mais nada a tratar foi encerrada a reunião. 

 

 
 

Santos, 20 de outubro de 2014 
 
 
 
 
 
 

JULIO EVANGELISTA SANTOS JUNIOR 
Coordenador 

 
 
 
 
 
 

EVANDRO BARROS DA SILVA 
Secretário 


