GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO, EMPREGO E RENDA
FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

MEMÓRIA DA CONSTRUÇÃO DO PLANO DE SEGURANÇA
Em 2016 iniciamos discussão sobre os Projetos Políticos Pedagógicos das
UASEs, bem como Plano de Segurança. Nesse sentido, foi deliberado pela Diretoria de
Atendimento Socioeducativo (DAS)/ Coordenadoria de Atendimento Socioeducativo
(CASE), que todas as unidades realizassem reuniões internas para debate das pautas
mencionadas, o que foi acolhido pelos gestores e encaminhado pelos mesmos,
ocorrendo os debates regularmente nas unidades.
Em 2017 ficou deliberado que as produções individuais das unidades seriam
sistematizadas. A partir dessa etapa, as reuniões para debate do Plano de Segurança se
efetivaram por modalidade de atendimento, dando seguimento à produção de forma
coletiva e integrada. Nessa etapa, varias reuniões aconteceram para a padronização dos
procedimentos considerando as modalidades de atendimento.
Também em 2017, realizamos o encontro sobre Segurança na Escola de
Governança Pública do Estado do Pará (EGPA), com a participação da Coordenação
Nacional do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE). Neste ato,
foi amplamente discutida a concepção de segurança no contexto socioeducativo.
Nessa trajetória de construção do Plano de Segurança, implementamos algumas
ações a saber:







Encontros para discussão dos papéis/atribuições do socioeducador, coordenador
de monitoria e coordenadoria técnica na região Guajará, envolvendo os
servidores representados por suas unidades;
Oficinas em Santarém, Marabá, Benevides, Ananindeua;
Formações específicas promovidas pela Companhia Independente Especial de
Polícia Assistencial (CIEPAS), no intuito de subsidiar a construção do
documento, com a participação de representantes da Fasepa no cargo de
monitoria.
Curso realizado pela EGPA/Fasepa “Segurança e Socioeducação”, para o
entendimento do contexto segurança no sistema socioeducativo.

Em 2018, esta DAS/CASE ficou aguardando da Coordenação Nacional do
SINASE, deliberação sobre as normas de segurança a nível nacional, no entanto, não
houve deliberação nacional a cerca da pauta.
Assim sendo, demos continuidade ao processo de construção do plano de
segurança em seu processo de sistematização, considerando todos os eventos
mencionados. A sistematização do documento foi realizada pela equipe DAS/CASE, e
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encaminhado à DAS para analise e manifestação, o qual tramitou o processo
devidamente, sendo publicado em dezembro/2018.

REGISTROS DAS REUNIÕES PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE
SEGURANÇA SOCIOEDUCATIVO
Para elaboração da proposta do Plano de Segurança foram constituídas comissões, por
modalidade de atendimento, envolvendo os servidores das Unidades e da Diretoria de
Atendimento Socioeducativo (DAS) desde 2017.
Reuniões realizadas na sede administrativa e nas Unidades da FASEPA:
DATA
17/05/2017

29/06/2017

03/08/2017

PARTICIPANTES

OBSERVAÇÕES

Representantes de todas as
Unidades
da
Região
Guajará (Metropolitana de
Belém);
Representante do Núcleo
de Gestão de Pessoas
(NGP).
Servidores
da
Coordenadoria
de
Atendimento
Socioeducativo (CASE).
Representantes da UASE
Ananindeua;
Benevides;
CESEM e CIJAM.

Reunião realizada na sede
da FASEPA para tratar do
eixo segurança.
Existência de lista de
frequência.

Representantes (Gestor e
Monitor-exceto o gestor do
CJM)
da
UASE
Ananindeua;
Benevides;
CESEM, CJM e CIJAM.

Encontro realizado no
auditório
da
UASE
Ananindeua para tratar do
eixo segurança.
Existência de lista de
frequência.
Reunião realizada na sede
da FASEPA para abordar o
capítulo segurança contido
no
Projeto
Político
Institucional
(PPI),
podendo ser utilizado como
subsídio o plano estadual
de
atendimento
socioeducativo do Espírito
Santo.
Há lista de frequência.
Realizado cronograma de
reuniões por modalidade:
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Internação: 07 e
08/08/2017;
 Custódia
e
Provisória:
08/08/2017;
 Semiliberdade:
10/08/2017.
Os gestores, componentes
da comissão, participaram
diretamente da discussão
para
elaboração
de
propostas para o plano de
segurança.
Existente
listas
de
frequências por data.
Apresentado o modelo a
ser
adotado
para
elaboração do plano de
segurança.
Lista
de
frequência
existente.

07 e 08/08/2017

Encontro realizado no
auditório
da
UASE
Ananindeua,
com
os
gestores de Benevides,
CESEM, CJM e CIJAM
que
compuseram
a
comissão da internação:

11/08/2017

Reunião
realizada
no
CIJAM, com a gestora
dessa
UASE
e
de
Benevides.

16/08/2017

Reunião realizada no CAS, Apresentado o plano de
com o gestor e a gestora do segurança do Rio Grande
CASF.
do Norte, o qual poderá ser
usado como parâmetro para
elaboração do plano de
segurança da FASEPA.
Lista
de
frequência
existente.
Reunião realizada na sede Apresentado o modelo
da
Fundação,
com adotado para construção do
representantes do SAS e plano de segurança das
servidores da CASE.
modalidades internação e
semiliberdade.
Lista de frequência.
Reunião realizada na sede Os
representantes
da
da
FASEPA,
com comissão solicitaram que a
representantes da comissão DAS enviasse um roteiro
da modalidade internação. para auxílio na elaboração
do plano de segurança.
Lista de frequência.
Servidores
da
CASE O roteiro elaborado esta
elaboraram roteiro para pautado nos parâmetros de

17/08/2018

21/08/2017

25/08/2017
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31/08/2017

06/09/2017

08/09/2017

11/09/2017

10/01/2018

23/03/2018

subsidiar a elaboração do segurança
do
sistema
plano de segurança.
nacional de atendimento
socioeducativo e o manual
de
segurança
socioeducativa do Rio
Grande do Norte, além das
normativas vigentes.
Reunião com a equipe
 Internação: Anne
CASE para definição dos
Sousa;
Sandra
representantes que iriam
Modesto; Rosemar
acompanhar as comissões
Brasil;
para construção do plano
 Semiliberdade:
de segurança.
Graça Lima; Isabela
Rocha;
Helena
Macedo;
 Provisória: Évela
Barbosa; Isanilde
Ferreira;
Luana
Caldas.
Reunião no auditório da Estiveram presentes os
UASE Ananindeua para servidores do CESEF,
dar
continuidade
à Ananindeua e Benevides.
elaboração/discussão das Frequência existente.
propostas para o plano de
segurança.
Reunião
realizada
do Representantes
de
auditório da FASEPA para Unidades da internação,
considerações sobre o semiliberdade;
CASE,
plano de segurança.
CREAM e NPR estiveram
presentes.
Frequência
arquivada.
Reunião realizada na sede Servidores
da
CASE,
da FASEPA.
CREAM, NPR.
Frequência arquivada.
Reunião realizada na sede Material a compor o plano
da
FASEPA
para de
segurança
apresentação da proposta socioeducativo.
de
realização
revista Frequência existente.
humanizada.
Reunião realizada na sede Constituído novos grupos
da
FASEPA
para de trabalho para propor
apresentação da proposta material a ser inserido no
de realização de “Diálogos plano de segurança.
Temáticos”.
Frequência arquivada.
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06/07/2018

16/10/2018

23/10/2018

Reunião realizada na sede Os
temas
a
serem
para proposta de realização abordados
na
de
capacitação
sobre capacitação/formação:
”prevenção e segurança nas
 Relacionamento
UASEs” a ser realizada em
Interpessoal;
Benevides, pelo servidor
 Trabalho
em
Anderson Farias.
equipe;
 Gerenciamento de
crise;
 Uso diferenciado da
força.
O
servidor
Anderson
estaria promovendo
a
formação em colaboração
com o NGP.
Reunião
realizada
no Participaram os servidores
CESEM para apresentação do CESEM, CASF e
de novas propostas para o CIJAM, além da presença
plano de segurança.
da Coordenadora da CASE
e a assessora Anne Sousa.
Representantes assinaram o
“Instrumental
de
Assessoramento Técnico”.
Realizada oficina com o A oficina foi realizada na
tema:
“segurança UASE
Ananindeua
e
preventiva e interventiva”. contou
com
a
Realizada pelo servidor participação/colaboração
Anderson Farias.
de servidores da CASE e
NGP.

Obs.: todo o registro (ata/memória de reunião, relatório, despacho e frequência) está
arquivado na pasta “Plano de Segurança”.

Belém, 13 de dezembro de 2018.

Anne Sousa
Assessora da DAS/CASE
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