Memória Reuniões PDUI-RMS
GT: Segurança
Data: 16/11/2017
Local: Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC) – Sorocaba – Avenida Coronel
Nogueira Padilha, 2392 – Vila Hortência – Sorocaba/SP
Participantes: Lista e Fotos na plataforma

Proposta Avaliadas

Proposta da Sociedade Civil nº 02:
A proposta está aderente e se enquadra na Proposta Estruturada de Formação do Fórum de
Compartilhamento de Práticas e Experiências Municipais em Segurança.

Proposta da Sociedade Civil nº 03:
Após ampla explanação sobre o tema Justiça Restaurativa pelo Juiz Marcelo Salmaso o grupo
encaminhou com as seguintes proposições para a proposta
1) A proposta esta contida na ideia da criação da Proposta Estruturada de Formação do
Fórum de Compartilhamento de Práticas e Experiências Municipais em Segurança.
2) Poderia ser criado um grupo específico para discussão da aplicação da justiça
restaurativa no âmbito regional.
3) Criar uma macrodiretriz para o eixo/tema incluindo a questão da cultura da paz que
permeie o setor de educação através da difusão de conhecimento sobre o tema.

Proposta de Poder Público nº 20:
Após ampla discussão sobre a redação da proposta foi sugerido que o tratamento desta
questão deve ser ampliado e assim atingir todas as populações em minorias.
Assim a proposta deverá ser enquadrada em um macrodiretriz de fortalecimento, criação e
capacitação dos conselhos municipais que tratam o tema.

Proposta de Sociedade Civil nº 55:
Diante da leitura e discussão da propostas alguma





Programa de policiamento comunitário
Nas Macrodiretrizes inserir a questão da integração das secretarias de seguranças
municipais com outros setores
Macrodiretriz Gabinete de Gestão integrada municipal

Outra questão trazida sobre a proposta trata-se da análise da destinação de recursos
específicos do fundo metropolitano para a segurança pública municipal. Ainda não foi
discutido o como será estruturado o fundo, porém fica como ressalva esta reivindicação.

Encaminhamentos

Será encaminhado assim que possível um sugestão de proposta estruturada tr
Apresentar as novas propostas de macrodiretrizes.
Próximas Reuniões: 28 de novembro.

