ATA DE REUNIÃO – GRUPO DE TRABALHO MOVIMENTO AR
São Paulo, 09 de outubro de 2020.
Reunião realizada às 14:00 em ambiente virtual (Zoom)

Participantes: Ten Cel PM Del Vecchio, Maj PM Silmara, Maj PM Komata, Cap PM
Souza, Cap PM Samuel Claudio, Cap PM Bruno, Cap PM Furutani, Inspetora Geral
GCM Elza, Prof. José Vicente, Prof. Josué Paes, Prof. Susana Durão, Prof. Dr. Claudio
Ganda, Prof. Dra. Felicia Ponce, Prof. Natanael dos Santos, , Prof. Daniel Albuquerque,
Profª. Carla Osmo.
ASSUNTOS TRATADOS NA REUNIÃO
Profª. Felicia iniciou os trabalhos, disse que o Cel PM Leandro não participa do
encontro pois tem um outro compromisso no mesmo horário, e que o corpo de Oficiais
da PMESP será liderado pelo Ten Cel PM Del Veccio. Mencionou a incorporação da
Maj PM Silmara no grupo e pediu que ela se apresentasse.
Maj PM Silmara apresentou-se e agradeceu por partipar do grupo.
Profª. Natanael – Disse que não poderá ficar todo o tempo na reunião pois tem um
compromisso virtual com o Secretário Nacional de Direitos Humanos.
Profª. Felicia – Colocou em discussão a validação do regimento, sendo aprovado nos
termos propostos.
Profª. Natanael – Disse que não poderá ficar todo o tempo na reunião pois tem um
compromisso virtual com o Secretário Nacional de Direitos Humanos.
Profª. Felicia – Colocou em discussão a validação do regimento, sendo aprovado nos
termos propostos.
Profª. Felicia – Passou para o segundo item da pauta a respeito dos grupos temáticos. E
também houve consenso, sendo aprovado.
Prof. Susana Durão – sugeriu de termos um GT para partilhar os daods da
Segurança Pública com a Segurança Privada e talvez inserir no regimento.
Profª. Felicia – explicou que essa seria uma etapa futura.
Profª. Felicia – Seguindo a pauta para validação de membros dos subgrupos, listou os
representantes da PMESP que estão em cada grupo e solicitou aos demais presentes que
se voluntariassem.
Profº. Natanael – Voluntariou-se para compor o subgrupo de formação da PMESP,
dizendo que fez um projeto de ensino apresentado ao secretário executivo da Secretaria
da Educação do Estado de SP, Drº Aroldo, quando foi recebido pelo Cap Willian, que
trabalha naquela secretaria. Disse que o estudo foi entregue ao Coronel Leandro da
DPCDH e que este gostou muito. Informou que apresentou para um outro Coronel de
quem não se recorda o nome. Comentou de maneira enfática que gostaria de começar os
trabalhos do subgrupo de formação por sua proposta de ensino.
Prof. Ganda – Voluntariou-se para compor o subgrupo de formação tanto da PMESP
quanto da Segurança Privada.
Prof. Daniel – Foi voluntário para o subgrupo de Formação da PMESP.

Prof. Felicia – Agradeceu a participação da inspetora Elza, que estava tentando acessar
a reunião e somente conseguiu, após aproximadamente 50 minutos de iniciada a
reunião. Pediu para que ela se apresentasse.
Inspetora Elza – Cumprimentou a todos, apresentou-se dizendo que está na Guarda
Civil Metropolitana (GCM) da Cidade de São Paulo há 34 anos, assumiu o Comando da
GCM em 08 de março de 2019. Disse querer conhecer melhor o grupo para saber em
que pode contribuir.
Prof. José Vicente – (também ingressou na reunião após seu início) Cumprimentou a
Inspetora Elza dando boas vindas.
Prof. Josué – Em relação à segurança Privada quer fazer primeiro um mapeamento
geral.
Profª. Suzana Durão – Concorda com Profº Jusué, dizendo que em relação à segurança
privada há uma dificuldade por não haver centralidade de representação, como existe na
PMESP. Diante da ausência de manifestação dos presentes em participar dos subgrupos,
disse que ter grupos com poucas pessoas pode ser um ponto positivo, pois entende que
muitas pessoas em grupos de pesquisa podem se dispersar, mas entende que no debate
do que foi pesquisado deve haver mais gente.
Ten Cel PM Del Vecchio – Falou que na PMESP a formação é continuada, não se
resumindo aos cursos de formação, portanto, acredita que seleção e o treinamento
podem ser agrupados ao subgrupo de formação. Se dirigiu ao Profº Natanael,
comentando que talvez não fosse o caso de iniciar os trabalhos com a proposta
apresentada por ele, uma vez que o grupo que ora se forma, vai produzir uma pesquisa,
e trabalhar com algo já pronto não seria o mais adequado.
Profº. Natanael – Complementou sua fala anterior, dizendo que o trabalho que ele
apresentou foi adaptado para a pesquisa e que entende não ter problemas, pois, pode
ajudar de uma maneira mais rápida na propositura de ajustes no ensino da PMESP.
Profª. Felicia – Seguindo na pauta, sugeriu que as entregas fossem trimestrais, e que o
primeiro relatório fosse entregue no final de janeiro, ao que todos concordaram.
Ten Cel PM Del Vecchio – Sugeriu que as entregas fossem nos moldes da FAPESP,
para que se mantenha um padrão acadêmico.
Prof. Suzana Durão – Disse que vai preparar uma estrutura como modelo e
encaminhar a todos.
Inspetora Elza – Sugeriu a incorporação da própria GCM e da Polícia Civil (PC) no
grupo, e que em relação à GCM encaminhará posteriormente uma sugestão de
participação.
Prof. Carla Osmo – (Ingressou na reunião nos instantes finais) Quer Conhecer melhor
o grupo para saber onde pode se encaixar.
Prof. Felicia – Lembrou que o envio das perguntas norteadoras pra ela tem data
prevista para a próxima sexta, 16 de outubro de 2020. Agradeceu a participação de
todos encerrou a reunião. (Alguns participantes saíram). Pediu desculpas e passou a
palavra para o Profº José Vicente.
Prof. José Vicente – Lembrou que a Semana da Consciência Negra está muito próxima
e quer saber como o grupo vai participar.

Prof. Ganda – Disse que fez um esboço que vai compartilhar com a Prof. Felícia.
Prof. Josué – Pediu a palavra para informar que se integrará ao grupo um representante
da Federação Nacional das Empresas de Segurança Privada.
Profª. Felicia – Agradeceu mais uma vez a participação de todos e encerrou o encontro.

