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Às dez horas dos v i n t e  dias do mês de a g o s t o  de 2020, de maneira remota, por 

meio de plataforma online, reuniram- se os membros titulares e suplentes, 

representantes das Secretarias Municipais de Direitos Humanos e Cidadania, Cultura, 

Segurança Urbana, EMASP e Educação, por parte do Poder Público e seis representantes 

da Sociedade Civil, no Comitê Municipal de Educação em Direitos Humanos para 

discutir os itens de pauta descritos abaixo: 

 Discussão e aprovação de proposta de Regimento Interno; 

 

 Discussão e aprovação de proposta de alteração do Decreto Municipal de criação 

do CMEDH; 

 

 Proposta de construção conjunta da 8ª Edição do Festival de Direitos Humanos 

 

Após as boas vindas e apresentações de praxe, o Diretor Técnico do Departamento de 

Educação em Direitos Humanos deu os seguintes informes: 

 Foi feita uma rodada de apresentação de todas e todos os presentes à reunião; 

 

 Foi apresentada a situação de trabalho e reunião remotos estabelecidos pelo 

Decreto Municipal nº 59.283, de 16 de março de 2020, que declarou situação de 

emergência no Município de São Paulo e definiu outras medidas para o 

enfrentamento da pandemia decorrente do coronavírus; 

 

 Iniciou-se a apresentação da proposta de Regimento Interno, previamente escrito 

em parceria com a Francisca Pini do Instituto Paulo Freire, sendo a mesma 

rediscutida, debatida e aprovada por todas e todos; 
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 Apresentamos a proposta de reformulação do Decreto nº 57.504, que cria o 

Comitê Municipal de Educação em Direitos Humanos, com as seguintes 

propostas aprovadas: 

1) Composição dos membros do Poder Público no Comitê – ficou definida a troca da 

SECOM pela SMADS – ESPASO; 

2) A mudança na indicação da SMSU, passando da Escola de Formação da GCM 

para o Comando da Guarda Civil Metropolitana, a pedido da mesma; 

3) A composição dos membros da sociedade civil, no CMEDH, será feita por meio de 

Edital de Chamamento Público, exclusivo para tal finalidade, sendo para 04 das 06 

vagas, na seguinte conformidade: 

* 02 vagas para pessoas com relevância na atuação em educação em direitos humanos 

a serem escolhidas pela SMDHC/DEDH e ratificadas pelo senhor Prefeito; 

* 02 vagas indicadas por meio de Edital de Chamamento Público para coletivos e 

movimentos sociais relacionadas ao tema e seus suplentes; 

* 02 vagas indicadas por meio de Edital de Chamamento Público para representantes 

de entidades relacionadas ao tema e seus suplentes; 

 

 O Comitê definiu encontros mensais, sempre às terceiras quintas-feiras de cada 

mês. 

 

 O Departamento de Educação em Direitos Humanos apresentou o Festival 

Municipal de Direitos Humanos, a ocorrer entre 07 e 12 de dezembro de 2020, e o 

Comitê aceitou participar da construção do festival, definindo uma comissão 

organizadora para tal, composta por: 

 Edinéia Gonçalves – Ação Educativa; 

 Maria Victória Benevides – Professora; 

 Taize Oliveira – SME; 

 Janaina Galo – CEDEP; 

 Cássio Rodrigo – DEDH. 

 

 Sem mais itens de pauta e nem informes, a reunião foi encerrada às 11h55. 

 


