
 

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

N 05/2015 

 

CT RAC  005.15 

 DADOS GERAIS 

Data: 25/05/2015 Local: sala de reuniões da AGEM Horário: 14h00 

Tipo de Reunião: trabalho 

Lista de Participantes: 

Nome Entidade 

Júlio Evangelista Santos Junior PM Cubatão 

Alessandra Franco PM São Vicente  

Rubens Paulo F. Costa PM Guarujá 

Marise Borges dos Santos Barbosa Sec. Est. de Saúde 

Jorge Fernandes PM Santos 

CONVIDADOS:  

Evandro Barros da Silva  Agem/Estagiário  

Vera Balbino da Silva Sec. Est. da Educação  

Igor Melo de Souza Agem/Estagiário 

Gilson Miguel Agem/Condesb 

Richard Durante Jr. Agem   

Pauta divulgada em: 
18/05/2015  

Reunião iniciada às: 
14h30 

Término da Reunião às:  
17h20 

 

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. Discussão metropolitana sobre Políticas Públicas de Promoção da Igualdade Racial e de Enfretamento ao 

Racismo na área da Juventude visando articulação para o processo de Conferências Municipais e 
Regional de Juventude 2015; 

 
2. Fechamento da questão referente às propostas para a articulação do tema Saúde da População Negra 

nas conferências de saúde; 
 

3. XIII Seminário Metropolitana de Saúde da População Negra da Baixada Santista; 

 
4. Monitoramento e avaliação dos encaminhamentos pendentes;  

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

 

6. Confirmação da Agenda da Câmara para o mês subsequente (Junho/2015). 
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 Ausências:  

Municípios: Bertioga, Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe e Praia Grande.   
Estado: Desenvolvimento Metropolitano, Justiça e Defesa da Cidadania, Segurança Pública e Emprego e Relações 

do Trabalho.   

 
 

I. Lida e aprovada por unanimidade a ata da sessão anterior; 

II. O coordenador fez resumo dos assuntos tratados nas oficinas realizadas pelo CEPAM com os 

coordenadores das demais CTS, e comunicou que enviou relatório da reunião para todos os integrantes de 

CT da Promoção da Igualdade Racial; 

III. Informou ainda que na reunião com os coordenadores foi aprovada a divisão do eixo de Políticas Públicas 

por dois: um de PP afirmativas (Juventude, Igualdade Racial, Mulheres e Direito da Pessoa com 

Deficiência) e outro de PP Sociais (Saúde, Drogas, Educação, Esporte e Desenvolvimento Social. 

Comunicou também que o CEPAM está padronizando o trabalho das Câmaras Temáticas e que em breve 

“teremos nova metodologia”; 

IV. Lembrou que tem vários encaminhamentos aguardando pauta no Condesb, entre eles o questionário que 

deve ser enviado às prefeituras para fazer o diagnóstico regional e o plano de trabalho. Sobre o 

questionário, Sania, da Agem, ficou de providenciar uma agilização na entrega às prefeituras; 

V. Para melhorar a comunicação entre as CTs o coordenador disse que está criando grupos no “Face”, 

inclusive com AGEM e CONDESB e no whatsapp; 

 
Ordem do Dia:  

 
1. O coordenador comunicou que em 2015 teremos cinco conferências: Saúde, Educação, Assistência Social, 

Juventude e Mulheres. Diante desse fato, propôs a elaboração de um documento para entregar aos 

coordenadores pautando a discussão da Igualdade Racial nas referidas conferências, uma vez que a 

questão racial está presente em todas; 

2. Como a data limite para a realização das Conferências Municipais da Juventude é 15 de agosto, o 

coordenador entende que “Juventude tem que falar de Igualdade Racial” e propôs montar um grupo de 

trabalho para participar de todas as conferências, além de entregar o documento que será elaborado; 

3. Grupo formado para elaboração do documento fica composto por Alessandra (SV), Júlio (coordenador) e 

Rubens (Guarujá), com colaboração da Vera Balbino; 

4. O Grupo de Trabalho deve se reunir no dia 10, a partir das 9 horas no auditório do Departamento 

Regional de Saúde, em Santos; 

5. Ficou decidido que o documento será encaminhado à Câmara Temática da Juventude, à Conferência 

Regional e aos 9 prefeitos da Região Metropolitana através do CONDESB; 

6. Júlio propôs, e foi aprovado por unanimidade, que o documento seja enviado a todas as conferências; 
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7. Rubens, do Guarujá, explicou que a Conferência da Juventude no município ainda não tem data, mas que 

o Fábio Antunes, coordenador da Juventude “está tratando do assunto; 

8. Jorge informou que em Santos será em agosto, ainda sem dia definido; 

9. Bertioga será em 15 de agosto; 

10. Ainda sem data, Cubatão obrigatoriamente fará sua Conferência da Juventude para poder formalizar o 

Conselho Municipal da Juventude; 

11. São Vicente também vai reativar o Conselho Municipal da Juventude e marcou a conferência para 1º de 

agosto; 

12. Peruíbe será 8 de agosto; 

13. Santos, 27 de junho; 

14. A Conferência Regional será no dia 15 de agosto; 

15. Júlio justifica a necessidade da elaboração do documento com a conjuntura e as principais prioridades da 

CT da Promoção da Igualdade Racial devido a Região Metropolitana da BS ser a mais negra de todas as 

18 regiões administrativas do Estado de São Paulo; 

16. O representante de Santos informa que a Conferência do Idoso será 17 de junho e a das Mulheres dia 5 

de agosto; 

17. Marise, representante do Estado, propõe garantir a presença da CT da Igualdade Racial na Conferência 

Regional da Saúde que será de 29 a 30 de junho. A Saúde da População Negra tem conferências 

municipais marcadas para junho: Cubatão dia 11, Guarujá dia 13, Bertioga dia 18. Santos, São Vicente e 

Itanhaém será dia 30 de maio; 

Encaminhamento: 

 
 Rubens parabenizou Marise pelo excelente trabalho que vem desenvolvendo à frente do Comitê Técnico 

Regional de Saúde da População Negra; 

 Júlio informa que o 13º Seminário da Saúde da População Negra deverá acontecer dia 26 de junho em 

uma universidade de Santos (ainda não definida) com apoio da CT da Promoção da Igualdade Racial com 

palestra de Rui Leandro Mesquita e Airton Lourenço, do Ministério da Saúde, e Mirian Andrade, diretora de 

Humanização do DRS; 

 Alessandra comunica as articulações para a Marcha das Mulheres Negras que acontecerá dia 25 de julho 

(Dia da Mulher Negra) em Brasília; 

 Júlio acusa o recebimento de convite da Prefeitura de São Vicente para a realização de um Sarau 

Metropolitano para articular a região a participar da Marcha de Brasília; 

 Aprovado o envio de ofício à PM de São Vicente acusando o recebimento do convite para o Sarau e 

hipotecando apoio incondicional à iniciativa de qualquer atividade a nível Metropolitano, lembrando que a 
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questão de gênero está no estatuto da Igualdade Racial; 

 Vera Balbino solicita maior atenção à Lei 98 669 de 2003, e afirma que falta de qualificação é desculpa 

“para quem não quer pôr a mão na massa”; 

 O coordenador informa que dia 9 de julho vai haver a renovação da sociedade civil do Conselho de 

Peruíbe, às 19 horas na Câmara Municipal; 

 
 Dia 29 de junho: Orientação do Comitê Técnico de Saúde da População Negra (com pose dos integrantes) 

às 9h30 na Câmara Municipal; 

 Duas subseções da OAB – Santos e Cubatão – instalam a Comissão da Verdade Sobre a Escravidão, 

segundo informações do coordenador da TC, que defende a instalação da Comissão nas demais 

subseções da OAB na RMBS; 

 Marcada a próxima reunião para o dia 22 de junho de 2015 às 14 horas; 

 Não havendo mais nada a tratar foi encerrada a reunião. 

 

Santos, 25 de maio de 2015 
 
 
 
 

 
JULIO EVANGELISTA SANTOS JUNIOR 

Coordenador 
 
 
 
 

 
GILSON MIGUEL 
Secretário 


