
ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE SEGURANÇA PÚBLICA

“hos 09 (nove) dias do mês de setembro de 2020, às 15h:38 min, reuniu-se no Plenário
desta Câmara Municipal de Ribeirão Preto, a Comissão Permanente de Segurança
Pública, nos termos da resolução nºt74/2015(Regimento Intemo CMRP alterado pela
resolução nº08/2020), bem comodo Ato da Presidência nº84/2020,o qual. nomeoucomo
vereadores membros: Maurício Gasparini, Paulo Modas, Rodrigo Simões, através de
reunigo virtual, respeitando o distanciamento social ocasionado pela pandemia face ao
secreto de calamidade pública. Presidindoos trabalhos, o vereador Maurício Gasparin
presidente da Comissão Permanente, iniciou à reunião in loco (Plenário) cumprimentando
e agradecendo a todosos participantes seja presencial ou remotamente, informando que

a reunião tem por objetivo discutir sobre as razõesda criação do PLC — Projeto do Lei

Complementar 47/2020 — Institui o Conselho Municipal de Segurança Pública deRibeirão
Preto - CMSPRP e DáOutras Providências. Feito isso, nominou os participantes queestão
presencialmente: Martene Ralol (representante do CONSEG do bairto Lagoinha), e
reraotamento; vereadores membros Paulo Modas é Rodrigo Simões; vereador convidado

França: Maria Silvia (presidonte do CONSEG OESTE); Bemadete Araújo - Babilpresidente
do GONSEG CENTRO); sr. Fonseca (representando o CONSEG Campos Elíseos); Marcos
Vinicius (representante de Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - PMRP); representantes
da PNISP capitães Freitas e Pariz; sr. Claudinei (representante do CONSEG SUL); Paulo
Laimgruber, Camilaest. Engenheiro JoséFrancisco de Carvalho. O vereador presidente
justificou que a urgência desta reunião foi em decorrência do Prefeito Municipal protocolar
na Câmera Municipal o PLC - Projeto de Lei Complementar 47/2020 — Institui o Conselho

Municipal de Segurança Pública de Ribeirão Preto - CMSPRP e Dá Outras Providências,

que foi objeto da úlima reunião da Comissão Permanente, possibiitando aos
representantes do CONSEG e demais convidados se manifestaremarespeito do projeto
que ss encontra em fase de pauta para recebimento de emendas. Em ato continuo, fez
saudação aos vereadores membros da Comissão, Paulo Modase Rodrigo Simões e ao
vereador convidado França concedendo a palavra aos mesmos. Com a palavra os
vereadores membros e vereador convidado fizeram os agradecimentos de praxe
cestacando o trabalho e a importância referente a segurança pública do município.
Retomandoa palavra o vereador presidente destacou que conforme deliberado na reunião

amierior, foi realizado o convite do secretário da SEMAS - Secretaria Municipal de
Assistência Social, para participar desta reunião, porém, o secretário por e-mail enviado
nesta data da reunião às 10h:30m o qual, foi promovida a leitura de inteiro teor do mesmo,
qua se refere a Justificativa da sua ausência em razão de compromisso agendado
anteriormente, porém, mesmo entrando em contato na SEMAS, infelizmente não enviou
nenhum representante para participar desta reunião. O vereador presidente também
iustifcou a ausência do sr. Silvio do CONSEG SUL, por motivos de trabalho indicando o
Claudinei como representante nesta reunião. Com a palavra o vereador membro Rodrigo
Siriges em razão do ocorrido, sugeriu deliberar para realizar a convocação do secretário

municipalde Assistência Social para comparecer no Plenário da Casa por motivo do
desrespeito com esta Comissão Permanente, vereadores e convidados. Retomando a
palavra o vereador presidente solicitou para que sua assessoria parlamentar entrar em
contato com a secretaria da Assistência Social para participar ou enviar aigum
representante para participar desta reunião, caso contrário colocará em deliberação e
vatação à convocação do secretário da SEMAS. Concedendo a palavra ao representante
a Profeitura Municipal sr. Marcos Vinicius para se manifestara respeito do projeto ce lei



complementar 47/2020 em trâmite na Casa Legislativa em 03/09/2020. O convidado
Marcos Vinicius, após as saudações informou que foi realizado o esboço do projeto
conforme conversado anteriormente com a Comissão Permanente de Segurança,
enxugando a quantidade de representantes do Conselho, porque era impossível realizar
reunião, com efeito consultivo, destacando que projeto está aberto para a realização de
emendas segundo entendimento da Comissão Permanente e posterior análise pelo Poder
Executivo. Retomando a palavra O vereador presidente destacou que se algum dos
convidados que não possuem o projeto será enviado nesta reunião, em queosr.
Engenheiro José Francisco de Carvalho requereu o envio doprojeto, quefoi providenciado
pelo assessor parlamentar Dayan.Neste sentido, o vereador presidente promoveu a leitura
integral do projeto delei complementar nº47/2020: Institui o Conselho Municipal de
Segurança Pública de Ribeirão Preto - CMSPRPe Dá Outras Providências, justificativa e
anexos, Por conseguinte, destacou desta conquista por meio este projeto de lei

complementar, realizando a explanaçãodo histórico dos fatos referente ao trabalho da
segurança pública municipal por meio da Comissão Permanente de Segurança,
valorizandoo trabalho dos CONSEG(3), Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, GCM
(Guarda Civil Municipal), destacando que foi a única Comissão Permanente que conseguiu
trazer para debate no Plenário da Câmara O3(três) secretários da Segurança Pública
Estadual, sendo inúmeras conquistas alcançadas por exemplo: o novo prédio do COPOM

quo está em fase de finalização; instalação de mais de 1.000(mil) câmaras de segurança
por meio da parceria da Prefeitura Municipal e a Polícia Miltar, estendendoo projeto Olhos
de Águia entre outras conquistas, enaltecendo o trabalho voluntário dos CONSEGY(s),

horrenageando depúblico o trabalho realizado pela Polícia Miltar e Polícia Civil do Estado
de São Paulo na figura dos capitães ParizeFreitas, ressaltando queos presidentes dos
CONSEG(s) realizam o trabalho graciosamente, tendo o sonho pessoal destes
representantes serem eleitos e receberem algum tipo de subsídio, sendo verdadeiros
vereadores sem mandato. Com a palavra a convidada Maria Bemadete (Babi) (presidente
do CONSEG CENTRO) fez os agradecimentos de praxe parabenizando pelo trabalho
realizado pelo vereador presidente, ressalvandoa necessidade dos representantes do
poder público deveriam atender respeitosamente os representantes dos CONSEG(s). Com

a palavra o convidado Fonseca (representante do CONSEG CamposEliseos), fez as
saudações, informando que se encontra a disposição da Comissãoe todos envolvidos com
a questão da segurança. Com a palavra a convidada Maria Silvia (presidente do CONSEG
OESTE), fez os cumprimentos de praxe e a Comissão Permanente de Segurança,
enaltecendo o trabalho ético e igualitário do vereador Maurício Gasparini, ressaltando que
no início do governo Duarte Nogueira ocorreu a suspensão os trabalhos do Conselho
Municipal, que havia valiosasdiscussões, e que a reativação deste Conselho Municipal de
Segurança é muito importante porque realiza discussões mais amplas do que os
CONSEG(s), destacando a necessidade que o próximo passoéalterar o efeito de
consultivo para deliberativo do Conselho. Com a palavra a convidada (representante do
CONSEG Lagoinha) agradecou o trabalho e a atenção dispendida pelo vereador
presidente da Comissão Permanente da Comissão de Segurança pela conquista na
tetivação do Conselho. Comapalavra a convidada Marlene Rayol (representante do
CONSEG Lagoinha) fez os agradecimentos, e pelo trabalho realizado pelo vereador
Maurício Gasparini na instalação do Conselho Municipal de Segurança. Além disso, reiatou
a situação de dificuldade do 1º Distrito Policial sobre o acúmulo de atividades
principalmente referente ao atendimento do público. O vereador presidente informou que
será oficiado para o representante da Polícia Civil para participar da próxima reunião da



Câmara Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Comissão Permanente: Com a palavra a convidada Maria Bemadete (Babi) (presidente do
CONSEG CENTRO) sugeriu convidar todos os representantes da Polícia Civil de Ribeirão
Preto, como pauta para próxima reunião, ressaltando que se trata de demanda antiga até
apresentada, quando da, reunião com. secretário, Estadual da Segurança. Pública
mencionando a falta de delegado e escrivão, Retomandoa palavra o vereador presidente
informou que será realizado o convite para os representantes da Polícia Civil. Em ato
continuo o vereador presidente solicitou auxilio dos demais convidados para identificar o
participante remotamente como GALAXY A11, em que nenhum dos demais convidados
identificou quem era o (a) participante. Com a palavra o vereador França, perguntou que
refarente ao Complexo Ribeirão Verde o Jardim Aeroporto se é necessário inserir ou criar o
CONSEGparaesta regito. Com a palavra a convidada Maria Bernadeto (Babi) (presidente
do CONSEG CENTRO)informou quea referida região pertence ao CONSEG Campos
Eliseos ou Norte sob competência do capitão Martins. Retomando a palavra o vereador
residente informou que passará o contato para o vereador França dos representantes do

CONSEG CamposEliseos senhores Fonseca e o Elas, tendo como representante da
Policia Miltar o capitão Martins. Destacando que foram convidados todos os capitães da
Polícia Militar, mas, em razão da reunião ser designada de forma urgente não foi possivel
todos participarem. Informando que esta demanda de segurança pública do Complexo
Ribeirão Verde ocorre há anos, ressaltando que está surgindo outra demanda de
segurança que é o Complexo do Cristo Redentor com quase 50.000(cinquenta) mil

pessoas sem aumento estrutural da segurança naquela região. Com a palavra o vereador
convidado França informou que está moblizado com a Comissão de Segurança para
enfrentar esta demanda da segurança no Complexo Ribeirão Verde. Com a palavra a
convidada Maria Sivia (presidente do CONSEG OESTE), informou que no Bairro Cristo
Redentor a questão da segurança está praticamente equacionada, em que o capitão Pariz
está realizando bom trabalho de segurança pública, acrescido a viglância solidária, em que
os índices de segurança foram praticamente zerados, pois a segurança pública é integrada
par inúmeros atores por meio de parcerias com a Polícia Miitar e Civ, não somente pela
quantidade de viaturas e bases fisicas da Polícia Militar. Retomando a palavra o vereador
presidente destacou a necessidade de Identificar o artfiio jurídico para tomar obrigatória a
contrapartida do incorporador relacionado a questão da segurança pública. Além disso,
informou que o participante remotamente como GALAXY A11 so identificou pelo chat como
a senvidora Marlene Lorenzi Marques representante da SEMAS, ficando bastante tempo na
reunião, mas não fez qualquer manifestação, mesmo não se identiicando foi suprido a
participação da SEMAS, não sendo necessário a convocação, destacando/ que, será
realizado novamente o convi para participação do secretário da SEMAS na próxima
reunião da Comissão Permanente, Com a palavra o convidado capitão da PM Pariz fez as
saudações, representando a Polícia Miltar na Região Sudoeste e Oesto, em parceria com
o CONSEG OESTE, destacando que o efetivo não é proporcional a população é área de
atuação da região em comparaçãoa 10(dez) anos, mas, em decorrência do trabalho de
viglârcia solidária na região Oeste em parceria com a CONSEG OESTE, ocorreu a
redução aproximadamente 70% dos Indices de criminalidade notadamente de furto e
toubo, fazendo comentários sobre o anexo de outra cidade na região Oeste, com o
surgimento do bairro Cristo Redentoreadjacentes, em que os Índices do criminalidade
estão controlados, com atividade no local para combater crimes e contravenções comoateglização de racha de veículos, agradecendo por todo o apolo do CONSEG através da
presidente Maria Silvia. Retomandoa palavra o vereador presidente informou que em
dligência no Complexo Cristo Redentor, os moradores, lideranças e comerciantes



Câmara Municipalde Ribeirão Preto
n EEEiatem o sentimento de gratidão pelo trabalho realizado pelo CONSEG Ya PolciaMitar. Com a palavra o convidado capitão PM Freitas, fez os agradecimentos destaàpecossliade do Conselho Municipal ter efeito deliberativo e não consultivo, é também éMeanssário o aumento do número de Representantes da Policia Millar no Conselhodiria nominimo para O2(dos) representantes da Polícia Miiar em razão da existêçosde 2(dois) Batalhões, como também a participação dos presidentes do CONSESprbsadentanto das áreas da Saúdo e Assistência Social, Retomando a palavra o vereadorfmsidente. informou que será objeto de emenda ao projeto de li, à aleração seguantdade de representantes fazendo constar O2(dois)representantes da Policia MillarOf(um) por Batalhão; presidente dos CONSEG(s) ativos; 01(um) representante dosBombeiros, Além disso, informou que o periodo regimental para apresentação de emendosd peste momento, perguntando aos convidados sobre o fato de ser realizado o pedido disgência para o projeto de lei complementar no dia 15/09/2020, tendo os considados

datberatvo,ficando esta demanda para a próxima legislatura, porquê podera inviabilizar àdecoração do projeto. Com a palavra a convidada Maria Silvia, destacou que tendo multosaugeaentantes de outras secretarias no Conselho, exist o problema de não conseguirum, POIS O representante da secretaria não tem interesse em participar prejudicando &dee zação da reunião. Rotomando a palavra o vereador presidente informou queotexto do

Fisação da Assistência Social, Retomando a palavra o vereador presente destacou quecão Existo reprosentante da violência contra a mulheré justamente porque existe oConselho Municipal próprio para este tema, reiterando que serão recebidas às emendasDa aiafOIZ02O (segunda-feira), comopeidode urgência nodia 15/09/2020 (terçaoi) &Yotação na 17/09/2020 (quintaeira), Nada mais havendo a delizerar, o vorenoorpresidente da Comissão Permanentede Segurança Pública Maurcio Gaspari, agradasssà Parieipação de todos os convidados é encerrou a reunião às 17h10 min. tendo é[mestra sido gravada em inteiroteorpor midia audiovisual que é parte integrante desta alse OS 48 Resolução nº46201B disponibilizada no. canaAo nu voutube com atch?v=sOWOKELCQUB. Eu, Luiz Femando Peresservidor designado, avra presenteata que depois da ida e aprovada,vaiasfinada pelo vereador presidente desta reunião, fessaltândo que a inexistência delista de“ge Ocorreem razão da reunião ter ocorridodeformaremo
Grim 7micousbe”Prosidante da Comissão Permanianté co Sogurança Pública


