
MODELO DE RELATÓRIO FINAL DAS ETAPAS

Todos os campos são de preenchimento obrigatório.
Após preenchimento, enviar para o e-mail: relatorio@conseg.gov.br

Bloco I – Dados da Etapa

1. Marcar com um “X” o tipo de Etapa realizada:

Seminário Temático
Conferência Livre x

Conferência Municipal Eletiva
Conferência Municipal Preparatória

Conferência Estadual
Conferência Regional

2. Informar os locais e data de realização da Conferência:
Data: 23 de maio de 2009
UF: RS
Município: Porto Alegre
Local: (ex: nome do espaço onde aconteceu a etapa) Sindicato da Panificação – Rua Mali,146

3. Anexar lista completa dos participantes da Etapa:

4. Listar as organizações que coordenaram a Etapa:
Cinco Fóruns de Justiça e Segurança da Zona Norte de Porto Alegre: Noroeste, Norte, Eixo-
Baltazar, Leste.

5. Dados do responsável pelo preenchimento deste relatório:
a. Nome completo Dileta Terezinha Simonetti

mailto:relatorio@conseg.gov.br
mailto:relatorio@conseg.gov.br


b. Organização: Coordenação Fórum de Justiça e Segurança da R. Noroeste
c. E-mail: dileta_SIMONETTI@HOTMAIL.COM
d. Telefones (com DDD): (51) 33405630 - 96957266

Bloco II – Propostas

1. Breve descrição analítica da Etapa
Exemplo:
A Conferência Livre da Zona Norte de Porto Alegre iniciou com o estudo da introdução
do texto base , no Fórum de Segurança da Reg. Noroeste, juntamente com o Fórum da
Eixo-Baltazar. Neste dia, foi proposto a integração com os demais fóruns da Zona
Norte e para essa tarefa ficou designada a Dileta Simonetti. Outra sessão de estudos
para elaboração de propostas sobre os eixos foi realizada em 05/03 na qual dois
encaminhamentos: 1º houve inscrições para oficina em 14/03 para formação de
comunicadores populares, tendo em vista à comunicação da Conferência Livre via rede
de rádios Comunitárias, em parceria com a Associação de Softer Livre Pontal do
Minuano; 2º organização de uma comissão integrada pela Lecir Marins, Luis Alberto
Pires, Andréia Gobbi e Dileta Simonetti, coordenadora. A partir de então foram
articulados os Fóruns da Região Norte, Região Leste, Região Humaitá, Vila Floresta e
Grupo Hospitalar Conceição para fazerem mini-conferências com objetivo de promover
um debate mais amplo na região e mais efetivo na participação. Todas elas foram
acompanhadas pela coordenadora e o resultado desses debates expresso em
princípios e diretrizes por eixos, foram apresentados em cartazes e discutidos na
conferência Livre de integração da Zona Norte, dia 23/05 onde, cada coordenador de
fórum fez a apresentação e comentário de um eixo, sendo aberta a intervenção da
plenária para acréscimos ou supressões. Os coordenadores conduziram e estimularam
o debate em alto nível e ótimos resultados. Conforme a pauta do dia, houve intervalo
para votação, seguindo-se a apresentação das prioridades e breve apreciação do
evento. Durante o processo de discussão foram propostas duas moções e uma
Conferência Livre para jovens.

2. Descrever como foi utilizado o texto base
1. Foi fornecido aos coordenadores de cada Fórum uma cópia visto que, o texto base
disponibilizado pelo Ministério da Justiça não foi disponibilizado aos fóruns, sendo necessário a
cada participante adquirir o seu texto. Foi enviado também via internet para os convidados com a
recomendação de leitura previa.
2. Foi debatido nas mini conferências dos fóruns.
Obs. O Texto base para a Conferência Municipal será fornecido somente no dia do evento, não
oportunizando a leitura prévia conforme metodologia a fim de otimizar o resultado.

3. Preencher a relação de Princípios priorizados no final da Etapa

Ordem de
prioridade

Princípios Eixos



1 Segurança Pública se faz com integração do
serviços de segurança e com a participação da
sociedade civil, Art. 144 da Constituição.

1

2 O Estado promotor de justiça, de igualdade
social e da paz e a sociedade como parceira. 5

3 È necessário caracterizar a criminalidade e a
violência (diagnóstico) definir enfoques:
prevenção ou repressão e estabelecer metas. 2

4
Humanização do sistema prisional. 6

5 O agente de segurança deve ser tratado como
trabalhador e dignificado como ser humano
pois,
a valorização se expressa pela formação
qualificada , melhores condições de trabalho e
salário.

3

6
A paz será possível quando a justiça for efetiva.

5

7 A impunidade e a punição indevida, injusta ou
excessiva são causas para a criminalidade. 4

4. Preencher a relação de Diretrizes priorizadas no final da Etapa

Ordem de
prioridade

Diretrizes
Informar o número do

Eixo Temático
relacionado

1

Criar mecanismos de participação PARITÁRIA
da sociedade civil como o CONASP, com
caráter consultivo e deliberativo e de
Conselhos Estaduais, Municipais e
Comunitários com espaços físicos e recursos
e fortalecimento dos Fóruns e instituir o SUSP.

1



2

Construir presídios municipais e regionais
para crimes de menos potencial penal e contra
a privatização ou terciarização de
penitenciárias.

6

3

Operacionalizar políticas públicas de educação
integral com programas integrados com a
família e formação profissional, geração de
renda e trabalho, assistência social e cultura. .

5

4
Dotação de ambulâncias e equipamentos para
os Corpos de Bombeiros.

7

5
Constituir a força policial de Estado e não do
executivo para evitar a descontinuidade e
instabilidade.

2

6

Executar programas de ressocialização
durante e após a pena com capacitação para o
trabalho, geração de renda e apoio
psicológico.

6

7
Implantar políticas públicas emergenciais para
grupos vulneráveis

5

8
Dar apoio psicológico a agentes de segurança
e penitenciários e fazer estudos das causas
das agressões da polícia contra cidadãos.

3

9
Destinar mais investimentos para preparação
de investigadores (peritos) e estimular o
emprego de tecnologias não letais.

4

10 Subordinar os convênios do Governo Federal
ao parecer de Conselhos Estaduais e
Municipais e condicionar os financiamentos a
implantação de leis específicas da segurança
e integração.

1



11

Metodologia dos serviços de atendimento à
criança sejam integrados e cada um com suas
responsabilidades específicas e detalhar a
ação do DECA em atos infracionais de
adolescentes e não a Brigada Militar.

1

12
Maior investimento na formação dos
professores.

2

13
Criar Áreas Integradas de Segurança Pública
(AISPs) com áreas territoriais e nelas incidir
todos os serviços públicos de forma integrada.

1

14

Diminuir o departamentismo nas estruturas
policiais pois, poucos trabalham no
policiamento ostensivo e a promoção feita
através de cursos não seja usada para sair das
ruas.

3

15
Desmilitarização da polícia X polícia
comunitária.

3

16
Unificar dados estatísticos da criminalidade e
da violência no INFOSEG.

2

17

Formular níveis de desempenho da segurança
pública em âmbito nacional, estabelecendo
metas para os Estados e Municípios para fins
de financiamento.

2

18
SUSEPE assumir o controle de suas atividades
na plenitude.

4

19
Incluir Sindicatos e Escolas na execução de
projetos sociais como o PRONASCI

5

20
Acesso à justiça com a participação da
Defensoria Pública, Ministério Público e
Judiciário.

5

21

Presídios com capacidade limitada para 500
apenados e diferenciados por idade e mutirão
do Judiciário e Defensoria Pública nos
presídios
para analisar processos e penas vencidas.

6



5. Breve avaliação da Etapa
Destaca-se o trabalho conjunto e integrador dos fóruns, a motivação e interesse por mais
debates e a conscientização sobre a desintegração da segurança pública e o quanto temos a
construir para otimiza-la.
A transmissão de todo o processo de discussão foi feita em tempo real, por duas rádios
comunitárias, na abrangência de quinze bairros e via comunicação eletrônica, para que além dos
participantes a sociedade tomasse conhecimento. Essa comunicação possibilitou uma maior
divulgação às comunidades, visto que, a grande mídia não o faz. Houve reclamos da plenária
pela ausência do titular da Secretaria de Direitos Humanos e Segurança Urbana do Município, a
qual os fóruns estão relacionados. Nosso convidado palestrante também não compareceu e daí
perdeu-se a oportunidade de passar a idéia da importância da CONSEG. O fato de encerrarmos a
conferência Livre com o indicativo de mais uma conferência para jovens, a nosso ver também é
positiva.

Bloco III – Lista de Presença

Preencher os campos relacionados na tabela abaixo, relativa aos participantes da Etapa. Deve-se inserir
quantas linhas forem necessárias para o completo preenchimento da tabela.

LISTA DE PRESENÇA MODELO

Número Nome Completo
Instituição /
Organização

que atua

Município
de

residência

Telefone
(com DDD)

E-mail

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19



Bloco IV – Lista de representantes eleitos

As etapas preparatórias não devem preencher este bloco. Neste caso, favor pular este bloco e ir direto
ao Bloco V (Anexos).

O preenchimento deste Bloco IV é restrito às Etapas Eletivas da Conferência (Municipais Eletivas e
Estaduais) e os dados solicitados devem ser integralmente preenchidos sob a pena de os
representantes não serem validados pela Comissão Organizadora Nacional.
Cada representante eleito(a) na Etapa deverá preencher o Formulário seguinte.

FORMULÁRIO DE REPRESENTANTE ELEITO(A)

DADOS PESSOAIS

NOME COMPLETO

N° IDENTIDADE Órgão Expedidor CPF

NOME DA MÃE

DATA NASCIMENTO NATURALIDADE

LOCAL DE TRABALHO CARGO/FUNÇÃO

EMAIL (pessoal ou institucional)

ENDEREÇO DE CONTATO

Rua BAIRRO

CIDADE / UF CEP

TELEFONE P/ CONTATO (com DDD)
( )

FAX
( )

CELULAR (com DDD)
( )

DADOS BANCÁRIOS



NOME / CÓDIGO DO BANCO AGÊNCIA CONTA CORRENTE

AEROPORTO DE EMBARQUE

INFORMAÇÕES PESSOAIS

É portador de alguma deficiência?

SIM___ NÃO ___

Se SIM, favor informar qual: _______________________________________________________

Tem necessidade de acompanhante?

SIM___ NÃO ___

Possui alergia a algum medicamento?

SIM___ NÃO ___
Se SIM, informar qual:

Possui alguma restrição alimentar?

SIM___ NÃO ___
Se SIM, informar qual:

BLOCO VI

Alguns materiais podem ser anexados neste Relatório, desde que contribuam para registrar, informar e
contextualizar a Etapa, dentre eles:



▪ Fotos
▪ Links de reportagens
▪ Documentos de apoio e de divulgação (textos, cartilhas, folders, cartazes, etc)
▪ Regimento Interno

As imagens podem ser vista no blog: fjsnoroeste.wordpress.com
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