CÂMARA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO •ES
Parlamento: JOMAR CLÁUDIO CORRÊA
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE AFONSO
CLÁUDIO/ES.
RECEBEM"OS
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CÂMARA MUNICIPAL DE _AFONSO CLÁUDIO

MOÇÃO Nº 005/2017.

Os

Subscritores

da

presente,

Vereadores

MÁRCIO

ROSA

SANTOS e NILTON LUCIANO DE OLIVEIRA, com assentos neste Poder Legislativo
Municipal, nos termos do Art. 179 do Regimento Interno da Câmara Municipal e suas
prerrogativas legais, vem apresentar MOÇÃO DE APLAUSO ao Presidente e demais
diretores do Conselho de Segurança Pública de Afonso Cláudio - CONSEP, pelo
brilhante trabalho que vem desenvolvendo junto à população e autoridades, no intuito
de levantar problemas e apresentar hipóteses para debate e solução acerca da
Segurança Pública.

Temos acompanhado as reuniões do Conselho, e podemos
testemunhar o trabalho sério que vem sendo realizado por seus membros, de acordo
com as atribuições que lhes são conferidas.

E o CONSEP consiste em ações conjuntas entre os órgãos de
~-=11~,vgurança

pública e a comunidade, para discutir, analisar e acompanhar as soluções

propostas aos problemas de segurança pública local, efetivando ações de polícia
ostensiva e preventiva. É uma entidade que trabalha voluntariamente e nós fizemos
esse reconhecimento pelo excelente trabalho que toda equipe desenvolve no
Município.

POSSE DO CONSELI-10 DE SEGURANÇA PÚBLICA DE AFONSO CLÁUDIO

Aos 19 dias do mês de Setembro do ano de dois mil e onze, às
14h30min, no Salão de Reuniões da Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, foi
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empossado o Conselho de Segurança Pública, devidamente nomeado através do
'
Decreto nº 196/2011, amparado pela Lei Municipal nº 1.956/2011. A solenidade de
posse contou com os pronunciamentos do Exmo. Sr. Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho,
Juiz de Direito da Comarca de Afonso Cláudio, do Exmo. Sr. Wilson Berger Costa,
Prefeito Municipal, bem como do llmo. Sr. Jones Fernandes Silva e, do Sr. Paulo César
Lacerda, Representantes da Sociedade Civil Organizada. O Pastor Hilário Linhaus foi o
primeiro Presidente, e o Sr. Jones Fernandes Silva, Vice-Presidente .

./ Assumimos o Conselho em 05 de Julho de 2016, ou seja, estamos a frente
do conselho a aproximadamente 09 meses;

./ O Conselho hoje funciona em cima do Banco do Brasil, de segunda a sextafeira, nos telefones: 3735-4052 ou 995705290;

./ Recebemos sugestões e denúncias por telefone ou pessoalmente no
conselho com a secretária Executiva, Fernanda Lamas;

./ Temos hoje 1O câmeras instaladas nos seguintes pontos:

\

•

Bairro da Grama;

•

Praça da Bandeira (Rodoviária);

•

Avenida Presidente Vargas (Bulhões Sistemas);

•

Bairro São Vicente;

•

Praça Aderbal Galvão (em frente à loja Império);

•

Ladeira Ute Amélia Gastim Pádua (subida da Câmara Municipal);

•

Bairro João Valim Eco 21 (1° quebra molas);

•

Bairro João Valim Eco 21 (2° quebra molas);

•

Fazenda Guandu;

•

São Vicente.
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E mais 02 câmeras que já foram compradas e pagas, serão instaladas nas
seguintes localidades:

•

Trevo do Rio da Cobra;

•

Trevo da Mata Fria .

./ Temos algumas conversa para finalizar a respeito de mais câmeras que
serão compradas para atender os demais bairros da Sede e distritos;

()

./ Temos uma proposta de uma câmera móvel para atender as festas do
município;

./ Estamos trabalhando a possibilidade de criarmos o Consórcio de Segurança
Pública entre os 04 (quatro) municípios: Afonso Cláudio, Laranja da Terra,
Conceição do Castelo e Venda Nova do Imigrante, municípios onde temos
pelotões

ligados

à

nossa

Companhia,

onde

automaticamente

será

trabalhado o vídeomonitoramento para esses municípios também;

./ O trabalho do Conselho não é remunerado, mas é considerado de
relevância para o município de Afonso Cláudio .
./ As reuniões do Conselho acontecem mensalmente, e na primeira terça-feira
de cada mês .

./ Além das reuniões mensais do Conselho de Segurança com os conselheiros e
demais convidados para tratarmos de assuntos relevantes à segurança pública
do nosso município, também realizamos reuniões setoriais e distritais com a
população para tratarmos de assuntos de importância para toda a sociedade,
como por exemplo, a reunião realizada pelo Conselho Municipal de Segurança
Pública, por meio do seu presidente, José Antunes da Cunha Filho, o Juiz da
Comarca de Afonso Cláudio, Dr. lzaqueu Lourenço da Silva Júnior, o Ministério
Público, por meio de seus Promotores de Justiça Dr. Carlos Furtado de Melo
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Filho e. Dr. Valtair Lemos Loureiro, com os comerciantes para tratarmos de
assunto referente à venda de bebidas alcoólicas e comércios que fazem
entregas de mercadorias em motos, que foi realizada no dia 23/03/ 2017 (quintafeira), às 18h, no Centro Cultural "José Ribeiro Tristão" .

./ Entrevistas em canais de comunicações, como jornais, rádios e outros, com
o intuito de levar informações e esclarecimentos referentes ao Conselho
Municipal de Segurança Pública em nosso município.

e·
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Portanto, os subscritores desta, após os trâmites regimentais e a
devida deliberação Plenária REQUEREM que seja encaminhada cópia da presente
MOÇÃO a pessoa do Ilustríssimo Senhor José Antunes da Cunha Filho, Presidente do
CONSEP, para que, indistintamente, seja dado conhecimento a todos os demais, em
reconhecimento à sua determinação, força e coragem demonstrada no exercício dos
trabalhos prestados,

proporcionando segurança à população Afonsoclaudense,

evidenciando assim a consideração destes Parlamentares em nome deste Poder
Legislativo Municipal.

Plenário Monsenhor Paulo de Tarso Rautenstrauch

--

Afonso Cláudio/ES, 20 de abril de 2017.
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