ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO FÓRUM MULTIENTIDADES DE
PARAISÓPOLIS
Local: PEC Paraisópolis – Sala SENAC
Data: 06/06/2013 às 9hs
Por: Eliana Pereira (PEC)
Assunto: Violência e Segurança Pública –
Folha:
Reunião Grupo de Trabalho

Participantes: conforme lista anexa
Descrição:

Ação

A partir da deliberação da ultima reunião do fórum realizada em 23/05/2013 foi
agendada reunião extraordinária para continuidade da discussão do tema.
Pauta: Violência e Segurança Pública em Paraisópolis

Eliana

Prazo

1. Apresentação dos participantes;
2. Introduzimos as razões da chamada dessa reunião
3. Eduardo Dias (Assessor Técnico do Secretario de Segurança pública)
enfatizou sobre algumas questões relacionadas à área de Paraisópolis –
tais como:
- dificuldade de contratação das pessoas com formação específica para
compor o que poderia ser uma proposta de Base Comunitária na região;
- percepção de dificuldade do grupo na elaboração de uma pauta única na
luta pelos direitos e posicionamento sobre as questões que envolvem o
cotidiano da comunidade;
- enfatizou que o conjunto das discussões é fruto dos debates ocorridos no
Fórum Multientidades de Paraisopolis;
- enfatizou que os temas levantados na ultima reunião – relacionados aos
‘abusos de poder’ serão averiguados pela Secretaria de Segurança;
4. A partir das discussões foi pontuada a importância de focar na pauta para
além das disputas internas do interior da comunidade;
5. Algumas questões foram discutidas apontadas:
- importância de garantir presença da representação da União de
Moradores, que tinha sido convidada para esta reunião e negou-se a
participar;
- importância de se articular politicas sociais na interface com a área de
educação e ações de prevenção da questão da violência;
- possibilidade de intervenção junto aos “pancadões” a partir das diretrizes
da secretaria municipal de cultura;
- importância de se organizar os dados sobre a violência na comunidade;
- sugestão de mobilização comunitária por meio de caminhada;
- importância das intervenções nas áreas de infraestrutura que afetam a
questão da segurança.
6. Mencionado algumas situações de abuso de poder e a necessidade a
devolutiva sobre o que aconteceu a partir da operação saturação, a
exemplo das promessas da Virada Social.
7. Reafirmados a data, local e horário da próxima reunião do Fórum
Multientidades.
8. A próxima reunião terá apresentação das experiências de trabalho e dos
serviços de referencia da região como proposta de continuidade e
encaminhamento das discussões.
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