
 

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

N 006/14 

 

CT RAC  006.14 

 DADOS GERAIS 

Data: 30/06/2014 Local: sala de reuniões da AGEM Horário: 14h00 

Tipo de Reunião: trabalho 

Lista de Participantes: 

Nome Entidade 

Maria Guilherme de Almeida PM Bertioga 

Júlio Evangelista Santos Junior PM Cubatão 

Roberto Luiz de Oliveira PM Guarujá 

João José do Nascimento Filho PM Praia Grande 

Jorge Fernandes  PM Santos 

Marise Borges dos Santos Barbosa Secretaria Estadual de Saúde 

Lina de Cássia P. Custódio Secretaria Estadual de Segurança Pública 

Convidados:  

Luciana Freitas Lemos dos Santos AGEM/Condesb 

Allan Nascimento PM São Vicente 

Marcelo Oliveira Martins Associação Ex-Alunos Unisantos 

Jorge Pinheiro de Jesus Educafro 

Helenice Fontes Alves PM Santos 

Pauta divulgada em: 
23/06/2014  

Reunião iniciada às: 
14h17 

Término da Reunião às:  
16h12 

 

OBJETIVOS 

I – Expediente 
1 Leitura, discussão e aprovação da atada da reunião anterior; 
2 Leitura do expediente e comunicações de interesse geral da Câmara. 
II – Ordem do Dia 
1 Apresentação “Afroempreendedorismo: aprofundando o desenvolvimento brasileiro” – Jorge 
Pinheiro de Jesus; 
2 Discussão metropolitana – O negro no mercado de trabalho e o afroempreendedorismo na Baixada 
Santista: desafios e possibilidades – Marcelo Oliveira Martins 
3 Encaminhamentos; 
4 Informes da região, estadual e nacional. Assuntos gerais; 
5 Confirmação da agenda da Câmara para o mês subsequente. 

 

REGISTROS 

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

 Abertura dos trabalhos foi feita pelo Coordenador da Câmara Temática; 

 Apresentação dos presentes;  

 Encaminhamentos reunião conjunta com a CT Especial de Equalização e apresentação do plano 



 

 

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

N 006/2014 

 

CT RAC 006.14 

 
2 

REGISTROS 

de trabalho em reunião do Condesb; 

 Aprovação da ata da reunião anterior; 

 Foram discutidos os seguintes aspectos: 

 Afro empreendedorismo e perfil do empreendedor negro no Brasil – Economista, Pós Graduado 

em Políticas Públicas,Servidor Público Estadual na Secretaria da Educação e membro da 

Coordenação do Projeto Educafro Regional Baixada Santista; : 

 Esse assunto irá entrar no Relatório preliminar metropolitano - encaminhamentos; 

 Afro empreendedorismo a ideia da apresentação e trazer um balanço comparativo; 

 Fontes de dados IBGE Censo 2010 e SEBRAE; 

 população negra= pretos + pardos segundo IBGE; 

 Dados básicos de população e domicílios, PNAD; 

 Composição étnica da Baixada Santista: branca, negra, amarela e indígena; 

 Etnia por municípios maioria negra: Cubatão, Guarujá e Bertioga; 

 Maioria branca em Santos e minoria negra; 

 São Vicente movimento de expulsão para o litoral sul ; 

 Classificação segundo o tipo de ocupação: 76% empregados,  2% empregadores e 20% conta 

própria; 

 Tipo de ocupação segundo a etnia: brancos 56% e  negros  43%  - pessoas ocupadas;    54% 

brancos  e 45% negros – empregados;    83% brancos  e 15 % negros -  empregadores;  61 % 

brancos e 37% negros - conta própria; 

 No Brasil 70% de brancos  e29% negros são empregador; 

 Escolaridade dos empreendedores donos de negócios: temos no Brasil 22 milhões e só 7% 

desse total se enquadra nos sem instrução, 11% fundamental completo, superior incompleto – 

2% dois por cento e superior completo 18 % brancos e 4% negros; 

 Acesso a recursos de informática  fonte Sebrae/ PNAD 2011; 

 Comparação de dez anos da distribuição dos donos de negócios no Brasil  2001 a 2011, por 

etnia; 

 Número médio de anos de estudo dos donos de negócio no Brasil,  2001 e 2011, por etnia; 

 Distribuição por faixa de rendimento médio, por etnia; 

 Principais segmentos de atividades; 

 Desafios: domínio das dimensões do empreendedorismo: 

1. modelo regulatório 

2. condições de mercado 



 

 

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

N 006/2014 

 

CT RAC 006.14 

 
3 

REGISTROS 

3. acesso a financiamento 

4. criação e difusão do conhecimento 

5. capacidade empreendedora 

6. cultura empreendedora 

 No Brasil 29% dos empreendedores são  negros e mulheres; 

 O nordeste é a região que tem mais negros empreendedores; 

 Conclusão: Fatores que alavancaram a posição do empreendedor negro nos últimos 10 anos: 

bolsa família, cotas nas universidades, MEI (microempreendedor individual) e expansão do  

mercado consumidor; 

 O Negro no Mercado de Trabalho e o Afro empreendedorismo na Baixada Santista: desafios e 

possibilidades – Marcelo Oliveira Martins – Administrador de Empresas, Presidente da Associação 

de ex-alunos da Unisantos e membro do Conselho Gestor Estadual do Instituto Adolpho Bauer 

no Projeto Brasil Afro empreendedor em parceria com o Sebrae Nacional; 

 Projeto Brasil afro empreendedor - Instituto Adolpho Bauer – objetivo é diminuir a diferença 

étnica no país através do empreendedorismo; 

 22 de maio de 2014 realização de evento sobre Pequenos Passos para Grandes Negócios - 1.o 

Encontro Baixada Santista – em parceria com Santos; 

 Publicação; 

 Ação para catalogar os afros empreendedores; 

 Proposta de encaminhamento elaboração de plano de ação para catalogação; 

 6547 municípios no Brasil - João José porque não dá certo cooperativa no Brasil; 

 Dificuldade em mobilizar e de que eles se regularizem, evento realizado em Guarujá; 

 Primeiro passo é catalogá-los; 

 Com o Mei o afro empreendedor apareceu; 

 Proposta de parceria com os municípios, a ideia é de cada município caminhar com sua 

empresa; 

 Jorge Fernandes formar uma câmara de jovens, através das Secretarias; 

 Publicações; 

 Alan essa cultura só pode ser mudada na base uma das saídas seria trabalhar na educação, na 

base; 

 A cultura empreendedora o negro tem; 

 Sinapir é lei os municípios tem que aderir na figura da prefeitura; 

 Se empoderar do que foi discutido na conferência; 
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 As apresentações serão encaminhadas aos membros desta Câmara e estão arquivadas junto a 

Secretaria Executiva do CONDESB; 

 Recebimento de ofício do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos do Negro e Promoção da 

Igualdade Racial de Praia Grande solicitando que seja verificada a possibilidade de agendamento 

de reunião desta Câmara com os Presidentes dos Conselhos Municipais de Promoção da 

Igualdade Racial da Região da Baixada Santista, a qual colocada em votação foi aprovada por 

todos os presentes (arquivada na Secretaria Executiva do CONDESB); 

 Informes:  

 Falecimento do Dr. Walter José Santana, a Casa dos Conselhos de Bertioga terá o nome dele; 

 Santos 

 realização de Seminário de Mulheres passarão os dados; 

 Juventude viva projeto já foi aprovado; 

 Reunião com a Fundação Casa parceria nos mesmos moldes de Guarujá e São Vicente; 

 Novas Coordenadorias da Prefeitura de Santos: Paulo Henrique Monteiro Coordenadoria da 

Idoso e Wellington Araujo Coordenadoria da Juventude 

 São Vicente - viagem para Moçambique, parabenização; 

 Cubatão 

 dia 1.º de agosto IV Seminário Mulheres Negras; 

 dia 25 de julho, dia nacional de Tereza de Benghela; 

 Próxima reunião 28.07.14; 

 Não havendo mais nada a tratar foi encerrada a reunião. 
 

 
 

 


