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Considerando o "Massacre dé Paraisópolis" ocorrido-rró dia 01/12,
ara erizado pela ação truculenta da Polícia Militar em um baile funk que
u em 9 mortes e pelo menos 12 feridos, todos jovens com idade entre 14
e 23 anos;
Considerando que essa tragédia não pode ser caracterizada
como mera fatalidade e sim consequência da ausência de políticas públicas
estruturadas e intersetoriais;
Considerando que Paraisópolis, a segunda maior comunidade do
município, possui mais de 100 mil habitantes, 21 mil domicílios e uma área de
10 km2 na Zona Sul de São Paulo;
Considerando que 34,7% da população da Vila Andrade (onde
está Paraisópolis) está inserida nos grupos de maior vulnerabilidade social,
índice muito superior ao encontrado nos demais distritos do município;
Considerando que a região possui carências de serviços públicos,
equipamentos sociais e investimentos em infraestrutura urbana e que diversos
projetos destinados à comunidade foram interrompidos, como
Paraue de
Paraisópolis e o monotrilho;
A
Va Considerando, por fim, a necessidade de ação, atravé
o conjunta entre os movimentos periféricos, o Governo do^Estádo e a
Prefeitura, para a priorização e investimento em políticas públicas de cultura,
ducação, assistência social, lazer, emprego e infraestrutura urbana nas
riferias da cidade, em especial em Paraisópolis;
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REQUEIRO, nos termos regimentais, a instituição de uma Comissão de
Estudos com 09 (nove) membros e prazo de duração de 60 (sessenta) dias,
que terá por finalidade aprofundar os estudos sobre os assuntos acima
relacionados apresentando relatório final sobre a matéria que deverá indicar as
ações prioritárias dos agentes públicos no sentido de prevenir a ocorrências de
novas tragédias como a de Paraisópolis.
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