
ATA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2021 – COMITÊ EDH 
 

 
Às dez horas do primeiro dia do mês de julho de 2021, de maneira remota, por meio de 

plataforma online, reuniram- se para a segunda reunião ordinária do ano os membros titulares 

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

Educação, Segurança Urbana e Gestão por parte do Poder Público e quatro representantes da 

Sociedade Civil, no Comitê Municipal de Educação em Direitos Humanos para discutir os itens 

de pauta descritos abaixo: 

 

 
• Informes do Departamento EDH 

• Discussão sobre os impactos da pandemia nas respectivas áreas de atuação dos 

membros do Comitê 

 

 
Após as boas vindas e apresentações de praxe, a representante da SMDHC fez os informes do 

departamento EDH. Finalizada a apresentação, o grupo iniciou a discussão, em que cada um 

abordou as necessidades de atuação frente aos impactos gerados pela pandemia: 

 

 
Ednéia: Comentou sobre o impacto da pandemia e o envolvimento em ações de assistência 

social. Mencionou a importância de a) formação para a rede de proteção; b) rede de 

informações sobre ações de solidariedade; c) apoio e maior atenção do poder público com a 

rede de proteção. 

Maria Victoria: Abordou questões sobre alimentação e como este é um ponto a ser discutido, 

visto que a pandemia potencializou o índice de pessoas em situação de insegurança alimentar. 

Renata: Apresentou a plataforma do Sampa + Solidária em diálogo com os dois assuntos 

abordados: rede proteção social e segurança alimentar. 

Taize: Relatou experiência com estudantes que estão realizando ações frente à pandemia, como 

a) o auxílio no uso das tecnologias; b) a articulação para promover melhor comunicação (que 

ficou afetada pelo distanciamento físico) entre os pares, professores e familiares para 

divulgação de informações; c) a atuação dos grêmios para além dos muros da escola 

Ana: Falou sobre o curso de Especialização em EDH e comentou sobre os ataques virtuais 

sofridos pela equipe. 

Arthur: Mencionou trabalho realizado no Rio de Janeiro que resultou no “Dicionário de Favelas 

– Marielle Franco”, que tem feito o compartilhamento de ações de combate a pandemia em 

favelas. Trouxe dados sobre concentração de renda e aumento da pobreza. 

Clarice: Falou de pontos como desigualdade racial, de gênero, de renda. Comentou da atuação 

da EMASP para formação de formuladores de políticas públicas que tenham o combate a 

desigualdade como o centro das discussões. 

Inspetor Guilherme: Relatou o cotidiano que presencia nas ruas: aumento visível do número de 

crianças vendendo balas nos semáforos; maior número de barracas nas ruas, novas famílias em 



situação de rua. Mencionou o crescimento de discursos de ódio em relação aos direitos 

humanos 

Sophia: Apresentou estudos sobre a pandemia e desigualdade social. 

Encaminhamentos: A próxima reunião do Comitê terá o tema da Educação como pauta, a 

reunião contará com uma convidada, especialista em Educação, e o grupo discutirá o tema 

frente as políticas públicas inter-secretariais de SMDHC e SME. 


