


ROLEZINHOS

Proposta de regulamentação da realização dos SARAUS e 
ROLEZINHOS nos equipamentos públicos do território do Bom 

Jardim



     

Os rolezinhos são uma novidade política, comportamental e estética das mais 
importantes. é um acontecimento que mostra a juventude da periferia inventando 
uma nova linguagem de produção de presença pública. Eles não estão difundindo 
idéias ou representações, mas reconfigurando formas de estar visíveis e de produzir 
marcas geracionais, além da relação de significação de um espaço urbano que 
busca cativar permanentemente esse jovem.

 

Ressalte-se que os rolezinhos tem fins culturais de apresentação espontânea e 
ressignificação de espaços urbanos e não tem qualquer fim comercial.
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, ressaltando a economia criativa, gerando o sentimento de pertencimento da juventude e dos moradores nos territórios. 
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Referida ressignificação de espaços urbanos encontra completo amparo legal nos 
termos do art. 5º, incisos  IV, XV, XVI, LXI e LXIV da Constituição Federal de 1984, 
ou seja
1. É   livre   a   manifestação   do   pensamento,sendo vedado o anonimato;

2. É livre a locomoção no território nacional em tempo; de paz;

3. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, 
independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião 
anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à 
autoridade   competente; 

4. Ninguém   será   preso   senão   em   flagrante   delito   ou   por ordem escrita e 
fundamentada de autoridade judiciária competente; 

5. O preso tem direito   à   identificação   dos   responsáveis   por   sua   prisão   ou   
por   seu   interrogatório policial; 

6. Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública;.
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Assim, considerando o que   as   atuações   policiais   ao   agirem   em   
nome   da defesa da segurança e ordem pública, somente podem exercer o 
poder de polícia quando   pautado   pela   legalidade,   onde   sua   
extrapolação caracteriza-se   abuso   de poder, prática de delitos funcionais, 
crimes comuns e/ou próprios; a experiência internacional no tratamento de 
grandes manifestações populares; e a RECOMENDAÇÃO nº 
004/2015/PGJ/CE, propomos que:
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1) Os produtores dos rolezinhos e saraus serão identificados para o 
relacionamento com o poder público tendo cadastro efetivo junto a  
Secretaria Executiva Regional da Prefeitura Municipal de Fortaleza;

2) Os produtores apresentarão um cronograma mensal de realização dos 
eventos e terão como base estrutural o Centro Cultural do Bom Jardim e a 
Rede Cuca que ficarão encarregados de tratar da liberação dos 
equipamentos públicos junto a PMF;

2) Não poderá ocorrer a venda de bebidas alcoólicas durante o evento sem 
a prévia autorização da PMF, podendo a mesma apreender a mercadoria 
que estiver sendo comercializada ilegalmente.
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4) O Governo do Estado e a PMF se comprometem a garantir equipes de 
redução de danos que acompanharão as atividades numa abordagem 
educativa sobre o uso abusivo de álcool e outras drogas;

5) Os equipamentos utilizados para a realização do evento poderão estar em 
pleno funcionamento das 18 às 22 horas;

6) As atividades serão avaliadas pelo Conselho Comunitário de 
Segurança do bairro com a participação dos promotores dos eventos;

apresentadas ao

...pleno funcionamento até as 22 horas;

...garantir equipes e insumos de rd...
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7) O Batalhão da Polícia Militar deverá, caso necessário, disponibilizar efetivo 
devidamente identificado e em número adequado ao acompanhamento da 
realização das atividades para garantir a segurança de seus participantes ou 
conter a prática de infrações penais, sendo certo que, neste caso, a atuação 
deve incidir tão somente em relação ao indivíduo que estiver cometendo o ilícito, 
não devendo intervir na programação;

8) A Polícia Militar poderá utilizar os meios necessários e legais para evitar a 
prática de crimes, realizando revistas pessoais quando existirem indícios de 
prática delitiva ou fundada suspeita;

9) Havendo a necessidade de atuação repressiva da Polícia Militar, sejam 
observados os meios adequados de contenção e o escalonamento da atividade 
policial;

...policial, em diálogo evidente com os organizadores do evento.
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10) Seja igualmente orientada a tropa para em hipótese alguma agir contra 
os participantes em atitude passiva ou já “rendidos” (sentados, deitados e 
em fuga), fazendo perseguições somente para a prisão dos indivíduos já 
visualizados como praticantes de ilícito;

11) O Governo do Estado realizará editais de estímulos as atividades 
culturais nas praças públicas dando ênfase ao protagonismo juvenil e ao 
acesso à produção e fruição de bens culturais;

12) Deverão acontecer reuniões periódicas entre promotores, Polícia Militar, 
Governo do Estado e Prefeitura Municipal de Fortaleza para aperfeiçoar os 
acordos acima citados visando diminuir a incidência de atos ilícitos durante 
os eventos.

...entre coletivos, polícia...
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Do cadastro nas Regionais:

1) O cadastro serve para o relacionamento entre os coletivos que realizam 
atividades nos espaços públicos e a Prefeitura Municipal de Fortaleza, 
sendo usado exclusivamente para tratar das autorizações de uso e 
ocupação das praças;

2) A Regional indicará area/ servidor que ficará responsavel pelo 
relacionameno direto com os coletivos para tratar das atividades;

3) Será de responsabilidade da Regional a socialização do calendário 
mensal de Saraus e Rolezinhos com a AGFIS e para a fiscalização do 
comércio ilegal de bebidas alcoólicas; 

4) O Pacto por um Ceará Pacifico promoverá uma reunião entre os coletivos 
e as regionais para apresentação do projeto #OcupanaPaz;
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Das Equipes de Educadores sociais Redutores de Danos:

1) A Coordenadoria de Juventude/GABGOV, a Secretaria de Políticas sobre 
Drogas e a Escola de Saúde Pública Capacitarão educadores sociais para 
abordagem educativa pela prevenção do uso abusivo de alcool e outras 
drogas. A ação se junta as iniciativas já realizadas na formação de membros 
dos coletivos para abordagem em redução de danos;

2)  As equipes de educadores sociais redutores de danos capacitadas 
atuarão nos territórios em parceria com os coletivos;

As equipes de educadores sociais serão prioritariamente compostas por pessoas dos coletivos atuantes nos territórios em parceria com os promotores do evento. 
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Dos Editais:

1) Os Editais “Formação de lideres comunitários e projetos sociais” do Pacto 
por um Ceará Pacifico, que serão realizados nos territórios do Ceará 
Pacifico, contemplarão os coletivos que realizam atividades culturais nos 
equipamentos públicos da cidade ;

2)  A Coordenadoria de Juventude/ GABGOV, A Secretaria de Cultura e a 
Secretaria de Desenvolvimento Agrário Lançarão o Edital de premiação dos 
Saraus da Juventude. A iniciativa contemplará Coletivos de todo o Estado e 
premiará cinquenta iniciativas; O Edital será lançado no inicio de agosto de 
2017;

3) A Rede CUCA e o Centro Cultural do Bom Jardim, poderão apresentar 
propostas de políticas públicas em parceria com os coletivos para 
potencializar as ações já desenvolvidas;

Instituto Dragão do Mar - Centro Cultural Bom Jardim, Porto Iracema...
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Da ação policial:

1) A Coordenadoria entrará em contato com a AIS responsável pela área 
com antecedência de pelo menos 3 (três) dias úteis. Informando local, hora 
de início e término, bem como o responsável pelo evento.

2) O Comandante da AIS deve obrigatoriamente informar que está ciente e 
que providenciará policiamento para o evento.

3) Meia Hora antes de iniciar o evento, colocar uma viatura acompanhando o 
evento sem atender ocorrências no local.

4) O Comandante da viatura deverá se apresentar aos responsáveis 
informando horário de término, bem como da proibição de substâncias 
ilícitas e que após o horário de término, não será permitido o uso de 
aparelhos sonoros no local.

retirar e colocar a frase acima juntamente ao item 3.
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Da ação policial:

5) O Comandante da viatura deverá se certificar se no local existe algum 
agente ou servidor público acompanhando e ou participando do evento, 
mantendo contato com o mesmo e estabelecendo uma parceria para que o 
evento ocorra sem transtornos;

6) Após o término do evento, o Comandante da viatura deverá permanecer 
no local após o término do evento para acompanhar a dispersão;

7) Todo e qualquer Problema ocorrido no local deverá ser informado pelo 
comandante da viatura ao Comandante da AIS que deverá encaminhar tal 
relatório a Coordenadoria de Juventude/GABGOV e ao Pacto por um Ceará 
Pacifico;

8) A Coordenadoria de Juventude e a Defensoria Pública atuarão junto a 
Corregedoria da Polícia Militar para denunciar qualquer uso abusivo da força 
ou violação de direitos, resguardando a identidade das vítimas; 
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Do #OcupanaPAZ:

1) Os acordos aqui propostos, caso sejam legitimados pelos coletivos de 
jovens que promovem os Saraus e Rolezinhos, serão pactuados no Comitê 
de Governança do Ceará Pacifico com a assinatura do acordo pelo 
Governador do Estado, pelo Prefeito de Fortaleza e pelos representantes 
dos coletivos, com os compromissos assumidos pelo poder público na 
garantia dos direitos dos jovens que participam das atividades e na 
devolução dos espaços públicos para as juventudes dos territórios de 
Fortaleza; 
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