
 
 
 

Seminário Municipal e Estadual de Segurança Pública do Partido dos Trabalhadores 

de São Paulo 

 

Em maio deste ano, na semana em que se comemora o dia das mães, completaram-se 

15 anos dos eventos de uma das mais agudas crises na segurança pública paulista, os 

crimes de maio. 

O estado de São Paulo é gerenciado pelo PSDB há mais de 25 anos, no período em que 

as principais crises de segurança pública se deram sobre a gestão deste partido, 

megarrebeliões, ataques do crime organizado contra prédios públicos, policiais, 

militares, civis, penais e GCMs sendo mortos, chacinas nas periferias, desmonte da 

política investigativa, superlotação e alta taxa de reincidência no sistema penitenciário 

paulista. 

A política ultrapassada de segurança pública que vitimiza a população pobre, preta e 

periférica, não só pela ação do estado, mas também pela inação, ganhou ainda mais 

força em tempos de violência. Após as eleições de Dória, e de Bolsonaro, a violência 

passou a ser ainda mais uma arma contra o Povo. O que inclusive pode ser visto com 

clareza pelo ocorrido no Rio de Janeiro um dia antes da maior chacina promovida em 

uma comunidade, promovida pela polícia do estado em Jacarezinho.  

 

O Setorial municipal de Segurança Urbana da cidade de São Paulo e o Setorial Estadual 

de Segurança Pública, através do seu seminário, vão apresentar diretrizes e eixos 

conceituais para a construção de uma política de segurança, comunitária, humana e 

cidadã. 

O seminário será on-line e, será realizado no dia 05 de junho deste ano, dividido em 

dois territórios, municipal e estadual, o território municipal será das 09h00 as 13h00, 

com intervalo de 01h00 para o almoço e a segunda etapa, estadual, das 14h00 as 

17h00. 

 

09h00 

Painel de abertura 

Luiz Marinho – Presidente Estadual PT SP 

Laércio Ribeiro – Presidente Municipal PT SP 



 
 
 

 

Alberto Cantalice -  Coordenador do  NAPP de Segurança Pública/Fundação Perseu 

Abramo  

Onely Aparecida - Secretária Municipal de Movimentos Populares do PT SP Capital 

Simão Pedro – Secretário Estadual de Movimentos Populares PT SP 

Vera Lucia – Secretaria Nacional de Movimentos Populares PT  

Abdael Ambruster - Coordenador Municipal/Estadual do Setorial de Seg. Publica PT SP 

e Coordenador Nacional de Segurança Pública PT. 

 

09h40 

Manhã – TERRITÓRIO MUNICIPAL 

Bloco 1 -  Violência de Estado 

 Heitor Cláudio - Pedagogo, Historiado com pós em Geografia e em Economia, Militante 

do Combate pelo Socialismo 

 Ana Carolina Colombaroli – Professora da UEMG, Pesquisadora do PROLAM/USP  – 

Moderadora da Mesa 

 Adriano Diogo - Coordenador Nacional de Direitos Humanos do PT  

A inscrição para as perguntas se darão no início da fala do último expositor, sendo no 

máximo 04 perguntas de 01 minuto, resposta em 3 minutos. As perguntas que ficarem 

de fora serão devidamente respondidas pelos expositores e encaminhadas aos 

participantes. 

 

10h40 

Bloco 2 - Municipalização da Segurança  

 Juliana Cardoso – Vereadora do PT da cidade de São Paulo 

 Benedito Mariano - Secretario Seg. Diadema  

 Jilmar Tatto – Secretário Nacional de Comunicação do PT- Ex candidato a prefeito 

A inscrição para as perguntas se darão no início da fala do último expositor, sendo no 

máximo 04 perguntas de 01 minuto, resposta em 3 minutos. As perguntas que ficarem 

de fora serão devidamente respondidas pelos expositores e encaminhadas aos 

participantes. 

 

 



 
 
 

11h40 

Bloco 3 - Forças Armadas 

 André Ramos Lelo - Licenciatura em História, bacharelado em Ciências Sociais pela 

FGV. Mestrando em História Moderna e Contemporânea pela Univ. De Lisboa. 

 Henrique Macedo –  Doutorando em Sociologia do GEVAC/UFSCar. 

 Eugênio Aragão – Ex Ministro da Justiça do governo Dilma 

 

A inscrição para as perguntas se darão no início da fala do último expositor, sendo no 

máximo 03 perguntas de 01 minuto, resposta em 3 minutos. As perguntas que ficarem 

de fora serão devidamente respondidas pelos expositores e encaminhadas aos 

participantes. 

 

 

14h00 INÍCIO TERRITÓRIO ESTADUAL 

Tarde 

 

Bloco 1 - Polícias Estaduais: violência da policia ostensiva e desmonte da polícia investigativa 

 Clara Sousa – Ativista de Direitos Humanos – Moderadora da Mesa 

 Cintia Pliszka – Policial militar, ex-candidata do PT a prefeitura de Matinhos PR e 

membra do Movimento Policiais Antifascismo 

 Camila Vedovello - Doutoranda em Sociologia e Pesquisadora do Polcrim- Unicamp 

 Adriana Accorsi – Deputada Estadual PT Goiás- Delegada de Polícia, ex candidata a 

prefeitura de Goiânia. 

A inscrição para as perguntas se darão no início da fala do último expositor, sendo no 

máximo 03 perguntas de 01 minuto, resposta em 3 minutos. As perguntas que ficarem 

de fora serão devidamente respondidas pelos expositores e encaminhadas aos 

participantes. 

15h00 

Bloco 2  Gestão Prisional Penitenciária Paulista e a Nova Polícia Penal 

 João Carlos – Advogado, especialista em políticas públicas, especialista em direito 

penal. Executivo Público da Administração Penitenciária de SP. – Moderador da Mesa 

 Felipe Athayde – Membro Fundador do LabGEPEN e membro do GEVAC-UFSCar 

 Maurici – Deputado Estadual PT de São Paulo 

A inscrição para as perguntas se darão no início da fala do último expositor, sendo no 

máximo 03 perguntas de 01 minuto, resposta em 3 minutos. As perguntas que ficarem 

de fora serão devidamente respondidas pelos expositores e encaminhadas aos 

participantes. 



 
 
 

 

 

16h00 

Bloco 3  -  Policiais e eleições 

 Marlene Rangel – Secretaria de Movimentos Populares DZ Brasilândia/Freg. Ó 

Moderadora da mesa 

 Leandro Prior - Coord. Estadual Adjunto do movimento Policiais Antifascismo SP 

 Professora Bebel- Deputada Estadual PT de São Paulo. 

 

A inscrição para as perguntas se darão no início da fala do último expositor, sendo no 

máximo 03 perguntas de 01 minuto, resposta em 3 minutos. As perguntas que ficarem 

de fora serão devidamente respondidas pelos expositores e encaminhadas aos 

participantes. 

 

FINALIZA AS 17H00 

VIVA A CLASSE TRABALHADORA 

VIVA O PT 

IMPEACHMENT BOLSONARO JÁ  

VACINA PARA TODOS 

 

 

 


