
 

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

N 011/2014 

 

CT RAC  010.14 

 DADOS GERAIS 

Data: 15/12/2014 Local: sala de reuniões da AGEM Horário: 15h00 

Tipo de Reunião: trabalho 

Lista de Participantes: 

Nome Entidade 

Júlio Evangelista Santos Junior PM Cubatão 

Marise Borges dos Santos Barbosa Secretaria Estadual de Saúde 

Jorge Fernandes PM Santos 

Vanuzia Teixeira de Souza PM Bertioga 

Rubens Paulo Ferreira Costa PM Guarujá  

CONVIDADOS:  

Evandro Barros da Silva AGEM/Estagiário  

Pauta divulgada em: 
09/12/2014  

Reunião iniciada às: 
15h12 

Término da Reunião às:  
17h03 

 

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. Monitoramento e avaliação dos encaminhamentos pendentes – Questionário, Diagnóstico, 
Plano de Trabalho e Reunião com Câmara de Equalização de Legislação Municipal; 
 

2. Conclusão da discussão de agenda programática para 2015 (reuniões, eventos, ações e 
parcerias); 

 
3. Devolutiva do Balanço de Gestão 2011-2014 da Secretaria de Políticas de Promoção da 

Igualdade Racial da Presidência da República; 
 

4. Devolutivas do andamento do Pacto da Baixada Santista pela Equidade no SUS; 
 
5. Informes da região, estadual e nacional. Assuntos gerais; 
 
6. Confirmação da agenda da Câmara para o ano de 2015. 

  

REGISTROS 

 Ausências:  
Municípios: Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe, Praia Grande e São Vicente.  
Estado: Secretaria de Educação, Desenvolvimento Metropolitano e Justiça e Defesa da Cidadania e 
Segurança Pública.  
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REGISTROS 

 
 Abertura dos trabalhos foi feita pelo Coordenador da Câmara Temática; 

 Foram discutidos os seguintes aspectos: 

 Dispensa da leitura da ata anterior, a qual foi aprovado por unanimidade; 
 Coordenador fez uma apresentação de vídeo do SEPPIR 10 anos – Promovendo a Igualdade Racial;  
 Comentou sobre o desafio da implementação das políticas transversais;  
 Criação do Plano Plurianual (PPA) 2012-2015; 
 Citou que que por meio do PPA o Governo declara e organiza sua atuação, a fim de elaborar e 

executar políticas públicas necessárias; 

 Explicou que as políticas de igualdade racial precisam de uma visão estratégica, valores, soberania, 
democracia, justiça social, sustentabilidade, diversidade cultural e participação social;  

 Compromisso de todos os municípios a fazerem uma agenda transversal;   
 O Juventude Viva tem como foco os 142 municípios brasileiros com maiores índices de mortalidade 

de jovens, sendo 132 municípios na região nordeste e 10 no sudeste; 
 Monitoramento participativo para execução das políticas públicas;  
 Vanuzia Teixeira, de Bertioga, comentou que a questão do PPA é uma realidade nos municípios, o 

que não é realidade é a participação, há uma necessidade de maior participação das pessoas em 
audiências públicas;     

 Coordenador mencionou sobre os desafios e as diretrizes do PPA 2016-2019; 
 Informou que há 8 Conselhos entre os 9 municípios da Baixada Santista;  
 Perguntas orientadoras sobre o PPA que podem servir como norteadoras para os municípios;  
 Esclareceu que o Monitora Conapir é uma ferramenta que possibilita o acompanhamento das 

resoluções pactuadas entre gestores, sociedade civil e governo, na III Conferência Nacional de 
Promoção da Igualdade Racial (III CONAPIR), que aconteceu em Brasília, nos dias 5 a 7 de 
novembro de 2013; 

 Informou que 80% das propostas aprovadas em 2013 já apareceram nas conferências de 2005 e 
2009 já estão em níveis previstos no PPA e estão em andamento em muitos Ministérios;  

 São apresentadas as 40 resoluções prioritárias aprovadas que são a principal referência para 
orientação política do planejamento governamental nos próximos anos. Para cada resolução, quando 
houver, são indicados os enunciados do PPA 2012-2015 a que estão relacionados, a vinculação com 
outros planos, políticas e projetos e o andamento de sua implementação. Além disso, são 
problematizadas as novas perspectivas que a resolução enseja para os próximos anos e outras fontes 
de informação sobre a temática; 

 São apresentadas todas as 83 resoluções aprovadas, segundo o subtema, conforme a organização 
metodológica da III CONAPIR; 

 Coordenador mencionou que enviará arquivos e links por mail;  
 Citou sobre o lançamento do livro Situação Social da População Negra por Estado; 
 Anunciou que foi realizado uma pesquisa populacional pelo PNAD em 2013, onde demonstrou que 

cerca de 53,1% da população no Brasil é negra;   

 Jorge Fernandes, de Santos, abordou que dia 17 de dezembro será realizada a reunião do Conselho 
da prefeitura de Santos;  

 Coordenador relatou que na reunião do dia 23 de fevereiro convidará os representantes dos oitos 
conselhos para abordarem o tema monitoramento, avaliação e transversalidade das políticas de 
promoção da Igualdade Racial;  

 Vanuzia Teixeira destacou que há necessidade de uma melhor preparação das entidades que fazem 
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parte dos conselhos para elaboração de projetos; 

 Coordenador ressaltou que o questionário e o plano de trabalho que foram elaborados se encontra 
com o Coordenador do Grupo Técnico de Políticas Públicas; 

 Citou a possibilidade de fazer um Encontro Metropolitano dia 21 de março de 2015 e comentou sobre 
as 5 atribuições do plano de trabalho;  

 O Encontro Metropolitano seria direcionado para as equipes técnicas das prefeituras;  
 A Secretaria de Justiça e Defesa da Cidadania faz parte da Câmara Temática, a ausência de um 

representante é devido à falta de déficit de recursos humanos, mas enviarão um mail a Secretaria 
Executiva do Condesb justificando a devida ausência;  

 Vanuzia Teixeira colocou à disposição o município de Bertioga para realizações de eventos;  
 Rubens Paulo, de Guarujá, comunicou que no dia 10 de dezembro houve a assinatura de decretos 

pela prefeita Maria Antonieta que regulamentam as políticas públicas de Igualdade Racial, de Pessoas 
com Deficiência, de Pessoas Idosas, de Mulheres, da Juventude e dos Direitos Humanos e houve a 
ampliação da COEPIR no município de Guarujá;  

 Citou sobre a possibilidade de debater sobre saúde da população indígena; 
 Vanuzia Teixeira informou que no ano de 2015 serão realizadas as conferências municipais;  

 Coordenador sugeriu que o município de Bertioga realize o Debate Regional dos Indígenas, Guarujá o 
Debate Regional das Matrizes Africanas e o Debate de Segurança Pública e Saúde da População 
Negra no município de Santos;      

 Marise Borges, da Secretaria Estadual de Saúde, destacou que ainda faltam assinar o Pacto da 
Baixada Santista de Equidade do SUS os municípios de São Vicente, Praia Grande e Peruíbe;  

 Coordenador mencionou que o município de Cubatão lançou o Comitê Municipal de Saúde da 
População Negra e comentou que Guarujá também vai lançar; 

 Jorge Fernandes destacou a importância do SEPPIR do Governo Federal e informou sobre a festa de 
Iemanjá no dia 01 de janeiro de 2015 às 14h00 na Ponta da Praia em Santos; 

 Rubens Paulo - Convite para festa de Iemanjá no dia 02 de fevereiro de 2015 às 19h00 com saída do 
Teatro Municipal Procópio Ferreira no Guarujá;  

 Próxima reunião 19/01/2015; 

 Não havendo mais nada a tratar foi encerrada a reunião. 

 
 

Santos, 15 de dezembro de 2014 
 
 
 

JULIO EVANGELISTA SANTOS JUNIOR 
Coordenador 

 
 
 
 

EVANDRO BARROS DA SILVA  
Secretário 


