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Pessoal, segue a memória resumida da reunião do GT de conflitos ocorrida no dia 09/07/09. 
Como a reunião ficou meio sem ordem a ata acabou ficando assim também...
 
se tiverem complementações avisem.
 
Carol
 

Memória Reunião GT de conflitos
 

09/07/2009 no Hotel Elo Inn
 
 
Com relação  às  informações  do  IBGE,  que  estão  disponíveis  no  próprio  site, 
precisamos de uma pessoa que se disponha a pesquisar no site e trazer para o 
GT de conflitos.
 
Foi  informado que a SESP não responde os ofícios enviados, nem cumpre as 
deliberações tiradas em reunião com Junior Zarur. Devemos enviar um ofício para 
o Governador do Estado e ao diretor da SEDU sobre os ofícios não respondidos,  
como cópia para a Casa Civil e a Ouvidoria do Estado.
 
Sempre que for enviar ofícios, fazer com cópia para o governador, como forma de 
impelir para que o órgão responda.
 
A PGE informou que não há sistematização dos casos de usucapião que passam 
por lá. Só são arquivados os processos que tem terras públicas, os demais são 
destruídos. Não tem informações sobre processos coletivos. Soube que a COMEC 
tem esses dados espacializados, pois eles mapeiam os casos de usucapião que 
chegam até eles. Dessa forma, solicitou-se à PGE que avalie a possibilidade de 
sistematizar esses dados e fazer um banco de dados, mesmo que futuramente.
 
Luiz  Herlain  deu a  idéia  de  se  investigar  os  diários  de  justiça  para  ver  quais 
decisões de reintegração de posse estão sendo emitidas. 
 



Devemos organizar  todas  as  informações  recebidas  dos  diversos  órgãos  para 
apresentar na próxima reunião.
 
Surgiu a idéia de se pedir informações para a SANEPAR, pois ela sabe os lugares 
que são irregulares, já que nesses lugares ela geralmente não faz ligações de 
água.
 
Sugeriu-se  de  pedir  à  SESP  o  “Mapa  de  georeferrenciamento  da  segurança 
pública  no  Paraná”,  pois  esse  mapa  pode  nos  ajudar  a  identificar  locais  de 
conflitos.
 
Devemos  formar  um grupo  de  pessoas  que  esteja  disposto  a  sistematizar  as 
informações que recebemos.
 
Devemos dar mais publicidade para o GT de conflitos, dar visibilidade para suas 
ações.
 
Discutiu-se o que fazer nos conflitos reais que ocorrem. Depois de várias opiniões, 
chegou-se  ao  entendimento  de  que  o  GT  deve  atuar  para  dar  visibilidade  às 
situações de conflito e violência, dentro dos limites de atuação que tem, seguindo 
o  plano de trabalho  aprovado.  As pessoas que souberem de conflitos  podem 
informar ao GT e as entidades que o compõem podem tentar ajudar na resolução 
do caso. O GT servirá como instrumento de visibilidade e pressão, especialmente 
pelas informações privilegiadas que temos.
 
Esteve  presente  na  reunião  Daraci  Rosa,  do  mandato  do  Deputado  Professor 
Lemos, que colocou o mandato à disposição do GT para o que for necessário.
 
Deve-se  atualizar  a  lista  de  emails,  pois  nem  todos  estão  recebendo  as 
informações.
 
Para  a  próxima  reunião,  devemos:  a)  discutir  uma  minuta  de  lei  estadual  de 
prevenção e mediação de conflitos, de acordo com os encaminhamentos que já 
estão sendo tirados nacionalmente; b) fazer um roteiro de atuação para os casos 
de conflitos que surjam; c) atualizar os prazos do plano de trabalho.
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