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Etiene Pereira Martins <etiene.pereira@pbh.gov.br>

Solicitação de reunião
4 mensagens

Etiene Pereira Martins <etiene.pereira@pbh.gov.br> 27 de agosto de 2019 10:49
Para: Genilson Ribeiro Zeferino <genilson.ribeiro@pbh.gov.br>, Filipe Galgani Gomes <filipe.galgani@pbh.gov.br>

Prezado Secretário e prezado chefe de gabinete  

Tendo em vista que amanhã completa uma semana que entreguei o planejamento solicitado
para elaboração de um plano municipal e desde então não me foi repassada nenhuma
atribuição, mesmo estando disponível estou ociosa durante todo o expediente desde então,
tomo a iniciativa de solicitar uma reunião, mas como sei que a rotina é atribulada adianto a
pauta e apresento a vocês aqui no e-mail mesmo as atribuições inerentes ao cargo e assim
sugerir uma rotina de trabalho.

Segue em anexo o projeto que eu elaborei e aprovei no dia 11/10/2018 no edital de
chamamento público do CMDCA n° 01/2018 que foi retirado da minha gestão, mas de
acordo com a lei de criação do cargo faz parte das minhas atribuições. Peço que por
gentileza façam a mediação e me repassem a gestão do projeto.

Segue também em anexo o projeto elaborado por mim, o subcomandante da guarda, o
corregedor e ouvidora de uma formação que também posso me debruçar, até porque é uma
meta instituída de prevenção à violência contra negros e indígenas segue também em
conjunto a LOA. Para que não haja dúvidas e melhor apreciação, envio também o TR
elaborado, e os currículos dos profissionais propostos. Dediquei-me a essa demanda e
estou aguardando o retorno do secretario desde o dia 22/04/2019 para dar continuidade ou
não com a proposta.

Seção I
Da Gerência de Prevenção à Violência e Criminalidade Juvenil

Art. 29 – A Gerência de Prevenção à Violência e Criminalidade Juvenil tem como competência o enfrentamento da
violência contra crianças e adolescentes, na promoção da defesa e proteção de seus direitos, com atribuições de:

I – criar e coordenar programas intersetoriais de prevenção à criminalidade com atenção dirigida aos jovens
envolvidos com a criminalidade, buscando reduzir a oportunidade de cometer delitos;

II – oferecer suporte social e oportunidades aos jovens, possibilitando acesso de todos, observando as necessidades
locais e as demandas específicas deste público, integrando os jovens a uma rede de proteção;

III – promover a cultura juvenil por meio de iniciativas locais, possibilitando a discussão sobre temas relativos à sua
realidade social;
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IV – coordenar programas de atendimento a jovens em situação de vulnerabilidade e risco de violência;
V – atuar de forma coordenada para o enfrentamento à violência contra crianças, adolescentes e jovens, na promoção

defesa e proteção de direitos;
VI – promover campanhas de prevenção à letalidade juvenil;
VII – planejar com diferentes atores governamentais e da sociedade civil a elaboração e a execução de programas e

ações de prevenção à letalidade juvenil.

Coloco-me a inteira disposição e aguardo um retorno o mais imediato possível.

Atenciosamente! 

Etiene Pereira Martins - Gerente de Prevenção à Letalidade Juvenil
Secretaria Municipal de Segurança Prevenção - SMSP
Rua dos Carijós, 126 | 3º andar | Centro | BH/MG | CEP: 30.120-060
Tel 3277-1933

9 anexos

Formação dos Servidores da Segurança Pública final.docx
32K

TR Eliminação da Discriminação Final.doc
105K

Currículo do Sistema de Currículos Lattes (Adilson José Moreira) (1).pdf
181K

Currículo do Sistema de Currículos Lattes (Hedio Silva Junior) (1).pdf
1301K

Currículo do Sistema de Currículos Lattes (Silvio Luiz de Almeida) (1).pdf
419K

Currículo do Sistema de Currículos Lattes (Silvia Ignez Silva Ramos) (2).pdf
181K

Currículo do Sistema de Currículos Lattes (Thula Rafaela de Oliveira Pires) (1).pdf
329K

v3 Prevenção letalidade ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA ORGÃO GOVERNAMENTAL_0 (4)
(1).doc
270K

Lei 11.146 Revisão do PPAG 2019-2021 (1).pdf
234K

https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=be7755a07d&view=att&th=16cd356aacfc47cf&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_jztvkywp1&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=be7755a07d&view=att&th=16cd356aacfc47cf&attid=0.2&disp=attd&realattid=f_jztvl8071&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=be7755a07d&view=att&th=16cd356aacfc47cf&attid=0.3&disp=attd&realattid=f_jztvlhpv2&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=be7755a07d&view=att&th=16cd356aacfc47cf&attid=0.4&disp=attd&realattid=f_jztvlhq13&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=be7755a07d&view=att&th=16cd356aacfc47cf&attid=0.5&disp=attd&realattid=f_jztvlhqb5&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=be7755a07d&view=att&th=16cd356aacfc47cf&attid=0.6&disp=attd&realattid=f_jztvlhq64&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=be7755a07d&view=att&th=16cd356aacfc47cf&attid=0.7&disp=attd&realattid=f_jztvlnyo6&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=be7755a07d&view=att&th=16cd356aacfc47cf&attid=0.8&disp=attd&realattid=f_jztvmzzs7&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=be7755a07d&view=att&th=16cd356aacfc47cf&attid=0.9&disp=attd&realattid=f_jztvo8lg8&safe=1&zw
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Genilson Ribeiro Zeferino <genilson.ribeiro@pbh.gov.br> 29 de agosto de 2019 16:40
Para: Etiene Pereira Martins <etiene.pereira@pbh.gov.br>
Cc: Filipe Galgani Gomes <filipe.galgani@pbh.gov.br>

Prezada Etiene,

Referente ao “planejamento solicitado para elaboração de um plano municipal”, informamos que a demanda está
sendo analisada pela diversas áreas da Secretaria Municipal de Segurança e Prevenção.. Daremos retorno tão
logo estas análises sejam sistematizadas e concluídas.
  
Por oportuno, referente às demais pautas apresentadas, trataremos em reunião gerencial, conforme sugerido,  no
dia 02 de setembro às 14:00 horas, no gabinete.

Att.;

Genilson Ribeiro Zeferino l Secretário Municipal de Segurança e Prevenção
Secretaria Municipal de Segurança e Prevenção - SMSP
Avenida Engenheiro Carlos Goulart, 900 | 3º andar, sl. 305 | Buritis | BH/MG | CEP: 30.455-902
Rua dos Carijós Nº 126 l  3º andar l Centro l BH/MG | CEP: 30.120-060
(31) 3314-7805 |3277-4414 l www.pbh.gov.br

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Etiene Pereira Martins <etiene.pereira@pbh.gov.br> 30 de agosto de 2019 14:37
Para: Genilson Ribeiro Zeferino <genilson.ribeiro@pbh.gov.br>, Filipe Galgani Gomes <filipe.galgani@pbh.gov.br>

Prezado Secretário

Estarei de férias do dia 2 até o dia 17/09. Retorno dia 18/09, se for possível gostaria de
pedir que essa agenda seja depois das minhas férias.

Atenciosamente! 

Etiene Pereira Martins - Gerente de Prevenção à Letalidade Juvenil
Secretaria Municipal de Segurança Prevenção - SMSP
Rua dos Carijós, 126 | 3º andar | Centro | BH/MG | CEP: 30.120-060
Tel 3277-1933

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Etiene Pereira Martins <etiene.pereira@pbh.gov.br> 18 de setembro de 2019 15:13
Para: Etiene Martins <etieneredatora@gmail.com>

https://www.google.com/maps/search/Avenida+Engenheiro+Carlos+Goulart,+900+%7C+3%C2%BA+andar,+sl.+305+%7C+Buritis+%7C+BH%2FMG?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/Rua+dos+Carij%C3%B3s+N%C2%BA+126+l+%C2%A03%C2%BA+andar+l?entry=gmail&source=g
http://www.pbh.gov.br/
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[Texto das mensagens anteriores oculto]
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