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OFÍCIO Nº. 101/2021 
 
 

Miraselva, 23 de fevereiro de 2021. 
 
 

Excelentíssimo Senhor Prefeito: 
 
 

Cumprimentando-o cordialmente, dirigimo-nos respeitosamente para comunicar que este 

Corpo Legislativo deliberou, em sessão ordinária realizada no dia 22 de fevereiro, pelo envio de 

ofício a Vossa Excelência, a fim de lhe sugerir que estude a possibilidade de reativar o Conselho 

Comunitário de Segurança (Conseg), bem como que empenhemos esforços pela elaboração de um 

modelo de segurança municipal. 

 

 

 Salientamos que nosso município tem enfrentado um grave problema neste setor, pois não 

há policiais militares disponíveis para a execução da atividade exclusivamente no âmbito local, 

durante o período noturno.  

 

 

Atualmente, os membros da corporação cumprem o expediente no intervalo mencionado em 

Prado Ferreira, deslocando-se a Miraselva apenas para o atendimento de ocorrências. Pontuamos 

ainda que, por conta deste cenário, casos de assaltos e furtos ocorreram em propriedades privadas, 

tanto na zona urbana, quanto na rural; e em prédios públicos.  

 

 

Outrossim, a negativa do governo do Estado em aumentar o efetivo da PM é outro agravante, 

indícios que comprovam a necessidade de agentes políticos, lideranças e comunidade se unirem em 

prol da criação de uma sistemática específica para o setor de segurança pública local. 
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Referente ao Conseg, Ressaltamos que, conforme informações da Coordenação dos 

Conselhos Comunitários de Segurança, estes colegiados funcionam como um espaço em que 

pessoas pensam em estratégias de enfrentamento dos problemas de segurança, orientados pela 

filosofia de Polícia Comunitária, de modo a estreitar a relação entre comunidade e polícia, 

possibilitando, inclusive, o pleito de recursos do erário estadual. 

 

 

Ademais, sua legitimidade tem sido reconhecida pelas várias esferas de Governo e por 

institutos independentes, o que permite afirmar que os Conselhos representam a mais ampla, sólida, 

duradoura e bem sucedida iniciativa de Polícia orientada para a comunidade em curso no Brasil. 

 

 

Por fim, pontuamos que a capacidade de organização de uma comunidade é fator 

determinante para seu progresso. Assim quanto mais autossuficiente e capaz de se organizar na 

busca de satisfação de suas necessidades, mais rapidamente obterá níveis ótimos de paz social. 

Para isso, o Conseg é uma grande ferramenta de organização social e de exercício de cidadania, 

pois permite a participação de autoridades eleitas, membros da corporação e população. 

 

 

Sendo o que nos apresenta para a oportunidade, aproveitamos para renovar os protestos de 

consideração e nos colocamos à disposição para eventuais esclarecimentos. 

 
 
 
 

VALDAIR APARECIDO PALLA 
    Presidente 
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