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Foi realizada na noite de 20 de
março último, na rua Carneiro
Leão, 395, bairro do Brás, reu-

nião com moradores da região acer-
ca de vários distúrbios, entre eles mo-
radores de rua, migração da Craco-
lândia, feiras de ambulantes, barulhos
em bares e outros problemas, princi-
palmente aqueles no entorno das ruas
Caetano Pinto, Torquato Neto, Pira-
tininga, Martim Burchard, Domingos
Paiva, Dr Almeida Lima e Visconde
de Parnaíba.

O evento contou com a presença
de representantes do vereador Coro-

Um projeto de lei do vereador Ari
Friedenbach (PPS) defende a

criação de um Conselho Municipal de
Segurança Urbana. O Conselho, que te-
ria poder de decisão, seria vinculado à
Secretaria Municipal da Segurança Ur-
bana e estabeleceria regras para a Política
Municipal de Segurança Pública.

“Nossa intenção é que cada região
da cidade tenha representantes nesse
Conselho, a fim de garantir que to-
dos os distritos tenham suas necessi-
dades identificadas e atendidas. A
participação da sociedade civil não
será figurativa, ela será ouvida”, afir-
mou Friedenbach.

Para a composição do Conselho,
o parlamentar sugere integrantes do
Executivo indicados pelo prefeito,
entre eles representantes das Secreta-
rias de Segurança Urbana e de Direi-
tos Humanos; além da Câmara Mu-
nicipal, da Polícia Militar, da Polícia
Civil, do Ministério Público do Esta-
do de São Paulo e da Ordem dos
Advogados do Brasil.

Também participariam cinco re-
presentantes dos Conselhos Comuni-
tários de Segurança (Consegs), um de
cada região da cidade. Ligados à Se-
cretaria de Segurança Pública do Es-
tado, os Consegs reúnem pessoas do

Vem aí o Conselho de Segurança

mesmo bairro para debater os pro-
blemas de segurança na comunidade.

De acordo com assessoria parla-
mentar do vereador Ari Friedenbach
(PPS), há sim a necessidade de um
projeto, pois muitas vezes as ideias
sugeridas nos Consegs não chegam
às esferas superiores. “O Conselho

Reunião Conseg
Brás/Mooca

Dia 1º de abril o assunto terá sequência na reunião do Conseg Brás/Mooca, às
19,30h no SENAI Theobaldo de Nigris – rua Bresser, 2.315 – Mooca.

Povo reage contra o crime na região
nel Camilo – os assessores coronel
Gianoni e Pedro de Alcântara Lopes,
da presidente do Conseg Brás/Mo-
oca/Belenzinho, Wanda Herrero, e do
1º tenente Dias, da 3ª Cia do 45º
BPM/M, representando o coman-
dante, capitão Gravena.

O coronel Gianoni, ex-subprefei-
to de Santana/Tucuruvi e da Vila Pru-
dente, ressaltou a importância do
policiamento comunitário e de tam-
bém registrar o Boletim de Ocorrên-
cia. Além disso, explicou que a polí-
cia militar é essencialmente legalista.
“A Polícia Militar não tem competên-

cia para tirar o cidadão da rua. Ele
não pode ser algemado. É o direito
de ir e vir”.

Ações primárias,
secundárias e terciárias

Ao fazer o uso da palavra, o te-
nente Dias disse que ação de segu-
rança é responsabilidade de todos e
um dever do Estado. Explicou ainda
que ações primárias de segurança são
a cautela e atenção, questão do lixo,
poda de árvores, iluminação, mora-
dores em situação de rua e desordem
urbana. “Qualquer anuência, a pessoa

deve fazer a comunicação para a
PM”. As ações secundárias, comple-
tou, são as forças policiais. “Hoje as
ferramentas tecnológicas da PM aju-
dam a coibir o crime”. Por fim, a ação
terciária é a condenação pelo judiciá-
rio, disse o tenente Dias.

Tendas na região
A presidente do Conseg Brás/

Mooca/Belenzinho, Wanda Herrero,
disse que a área do Conseg – 8º DP e
3ª Cia do 45º BPM/M compreende
214 ruas. Ela fez pedidos junto ao
Ministério Público para a retirada de

três tendas da região, localizadas na rua
da Mooca e baixos dos viadutos Al-
cântara Machado e Bresser, para onde
os moradores de rua se alastram. Para
o tenente Dias, a criação das tendas
pela Prefeitura facilita a ociosidade.

“Há vários prédios abandonados,
principalmente na linha dos trens, que
poderiam servir de moradia”, disse
Wanda, pedindo para todos realizarem
o registro de Boletim de Ocorrência.

Sobre os pedidos de se instalar
uma base de segurança fixa da PM
na região, falta efetivo para a PM, dis-
se o coronel Gianoni.

Municipal vai permitir que as ideias
sejam tabuladas, se transformem em
relatórios e cheguem ao Poder Exe-
cutivo”, destacou o assessor Dario
dos Santos Melo. O projeto de Lei
95/2013 já foi protocolado e a par-
tir de agora deve ser analisado e vo-
tado pelas Comissões da Câmara.

O encontro foi organizado pela líder Marluci

Wanda Herrero disse que “o padre Lancellotti afirmou que o problema
do morador de rua é de competência dos órgãos públicos”
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