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Aos três  dias  do  mês de  março de  dois  mil  e  vinte,  às  quatorze  horas,  reuniu-se,  em reunião

ordinária, os membros do Conselho Municipal de Segurança Pública – CMSP, na sala de reuniões

junto à Câmara de Vereadores, para deliberar sobre a seguinte pauta: 1. Situação atual da Delegacia,

2. Situação atual da Brigada Militar, 3. Situação da Segurança da cidade, 4. Assuntos Gerais. Dando

início a reunião o Presidente Roberto deu as boas vindas aos presentes e iniciou agradecendo a

presença dos convidados, Delegado Marcelo Ferrugem, do Administrador do Presídio Regional Sr.

Volnei Zago e Coordenador da Defesa Civil  de Carlos Barbosa Pasa e a imprensa presente,  na

sequência  Roberto  explanou sobre  a  importância  do  Conselho  no Município  ressaltando que  a

presença de todos é de suma importância para o sucesso. Roberto passou a palavra para o Delegado

Marcelo Ferrugem, o delegado colocou que encontrou uma delegacia bastante organizada, sendo

fruto de uma soma da participação de todos. Marcelo coloca a delegacia a disposição para o que for

necessário, e salienta a boa integração com o Poder Público Municipal. Seguindo a pauta Roberto

passou a palavra para o Tenente da Brigada Militar Candaten, onde colocou que a Brigada Militar

não está em uma fase muito fácil, pois estão com uma demanda bastante grande, sugere que se faça

mais integração com os outros órgãos competentes para poder abraçar esta demanda e dar uma

maior efetividade. Seguindo a pauta o Presidente passou a palavra para o Secretário Grandemelo,

colocando  que  a  Secretaria  é  um  elo  de  ligação  entre  todos  os  órgãos  de  segurança  pública.

Grandemelo coloca que neste momento ele vê uma melhor integração com a Brigada Militar, bem

como  com  a  Polícia  Civil,  considerando  que  essa  integração  tem  resultado  numa  maior

resolutividade. Também fala sobre a preocupação com a segurança de todos os órgãos de segurança.

Grandemelo também falou sobre a busca incessante de auxiliar a Brigada Militar se colocando a

disposição  para  tanto.  Grandemelo  passou  a  palavra  para  o  Diretor  do  Presídio  Regional  para

explanar sobre a situação do Presídio. Volnei falou que está com uma estrutura nova, diferente do

Estado com uma proposta de administração inédita, onde o estado tem que oferecer toda a parte de

alimentação, saúde, uniforme, com o objetivo de inibir a criação de facções dentro do presídio.

Salientou que o Estado está suprindo estas necessidades, mas reconhece que a Penitenciária tem



algumas demandas ainda, como a falta de monitoramento por câmeras de vigilância. Atualmente a

Penitenciária possui 370 penitenciários e tem a capacidade para 420. Volnei também se colocou a

disposição para auxiliar no que for necessário. O presidente abriu espaço para quem quiser colocar

sugestões,  críticas.  O  Conselheiro  André  Roberto  Ruver  falou  sobre  o  CONSEPRO,  CMSP

juntamente com o Poder Público, a necessidade de se criar uma política de segurança pública e não

somente deixar a cargo dos órgãos de segurança, como por exemplo, através de decisões e atos

administrativos que possam coibir essas situações inadequadas, acredita que o CONSEPRO tem a

finalidade também de fomentar uma política para estimular os órgãos de segurança. Grandemelo

salientou  a  dificuldade  de  dar  sequência  ao  PROERD,  pois  se  depara  com a  falta  de  efetivo

atualmente. A Conselheira Tutelar Sandra falou sobre a facilidade dos adolescentes adquirirem a

bebida alcoólica nos estabelecimentos, colocando sobretudo a importância de se fazer programas,

projetos de prevenção nas escolas.  Também colocou que o Conselho Tutelar está  pensando em

promover uma reunião com os donos dos estabelecimentos com a finalidade de orientar sobre as

consequências.  Pasa  colocou  sobre  a  importância  de  se  pensar  na  vigilância  eletrônica  no

município, pois está demanda ajudaria muito na segurança de todos. Os conselheiros debateram

sobre os assuntos apresentados. O Delegado Ferrugem complementou falando sobre a importância

da  política  de  segurança  pública,  porém que alguns  programas/projetos,  somente  podem serem

feitos pelos profissionais competentes. Falou também sobre o videomonitoramento colocando que

essa é uma ferramenta que não podemos abrir mão. E sobre o consumo de bebida alcoólica, bem

como a perturbação de sossego é algo bem difícil de se controlar, porém temos que conscientizar os

adolescentes através de palestras, programas, ações entre outros, para terem ciência de que terão

consequências para tais atos. O Secretário Aldo colocou o Poder Público a disposição sempre que

necessário,  da  mesma  forma  o  Conselheiro  Leo,  também  coloca  a  disposição  os  Bombeiros

Voluntários. Luciano Baroni, falou sobre a pequena participação da sociedade nos projetos voltados

a segurança, também colocou a Câmara de Vereadores à disposição para o apoio que for necessário.

Candatem falou que além de fazermos essa força tarefa entre todos os órgãos, precisamos da maior



participação e conscientização dos pais nesta busca. Ruver complementou que os pais também estão

buscando ajuda na educação dos filhos.  Nada mais havendo a constar encerro a presente ata, que

será assinada pelos presentes.
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