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INDICAÇÃO

Senhor Presidente.

O Vereador FELIPE CAMOZZATO. que subscreve: requer a V. Exa. que. após os trâmites reginaentais. com
fundamento no art. 96 do Regimento desta Casa Legislativa e no parágrafo único do arT. 55 da Lei Orgânica
do Município de Porto Alegre: seja encamirülada a seguinte

!+.

INDICAÇÃO

Ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Porto Alegre,

INDICO

Que seja encaminhado para a Câmara Municipal de Porto Alegre. Projeto de Lei do Executivo que tenha por
ob.feto a constituição de Observatório Municipal dc Segurança Pública, que restará incumbido de i) gerir de
maneira integrada dados e informações sobre violência e criminalidade no Município; ii) elaborar relatórios e
mapas mensais sobre a situação da violência e criminalidade no Município e encaminha-los para a Secretaria
Municipal de Segurança (SMSEG). Ainda, indica-se que seja constituído um Conselho de Avaliação Externa

' do Observatório constituído de pessoas com notório saber científico na área da Segurança Pública. confoi-rne
indicação do Centro Integrado de Comando da Cidade de Porto Alegre. o qual terá por objetivo a avaliação e
a implementação das políticas de segurança desenvolvidas no Município. a partir dos dados elaborados pelo
Observatório, emitindo relatório anual próprio.

JUSTIFICATIVA

O Município de Porto Alegre tem melhorado os seus indicadores na pasta de segurança pública, reduzindo o
número de roubos. homicídios e outros crimes nos dados agregados do último ano. Diversas são as razões

apontadas para a referida melhora, desde mudanças estruturais nas lideranças do crime organ.azado atuante no
município, até Investimentos públicos para promoção do cercamento eletrõnico e da renovação da trota da
guarda municipal.

Nesse sentido. é necessário avaliar qualitativas-Dente as políticas públicas oferecidas pelo governo municipal
a Him de aferir a eficiência dos investimentos realizados na pasta. A indicação para a constituição do

Observatório Municipal de Segurança Pública se destina justamente a assegurar a existência de dados que
permitam a realização dessa análise: tanto por parte dos gestores públicos, enquanto executores das políticas
de segurança. quanto por parte dos vereadores. enquanto Hiscalizadores do Poder Executivo.
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Ademais. a disponibilização de dados sistematizados referentes à segurança do município, permitirá que
pesquisadores interessados no tema, possam trabalhar com maior precisão e, consequentemente, com maior
potencialidade de produzir estudos de interesse público sobre a pauta.

Porto Alegre. 09 de janeiro de 2020

VEREADOR FELIPE CAMOZZATO

MINUTA DO PROMETO

Cria o Observatório de

Segurança do Município de Porto Alegre

Art. 1" Fica criado, no âmbito da Secretaria Municipal de Segurança (SMSEG), o Observatório de
Segurança Pública. o qual teia as seguintes atribuições e competências.

l gerir o Sistema Integrado de Informação sobre Violência e Criminalidade(SllV[C)l

il elaborar relatóilos e mapas mensais sobre a situação da violência e da criminalidade no Município e
encàminhá-los para todos os gestores públicos do Mtmicípio. todos os membros do Conselho rK4unicipal de
Justiça e Segurança (COMJUS) e do Centro Integrado de Comando da Cidade dc Porto Alegre.

\.

! l ' Os relatórios e mapas serão divulgados na Intemet através do sítio eletrõnico do Mtmicípio

g 2' Caberá à Secretaria Municipal de Segurança (SMSEG) a Hscalização do trabalho desenvolvido pelo
C)bservatório de Segurança Pública.

Art. 2' O Poder Executivo deverá prover os meios e recursos humanos necessários para o funcionamento
adequado do Observatório de Segurança Pública.

Art. 3' Será constituído um Conselho de Avaliação Externa do Observatório de Segurança Pública. que Lerá
por objetivo avaliar a implementação das políticas de segurança desenvolvidas no Município. a partir dos
dados elaborados pelo Observatório, emitindo relatório próprio.
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li I' O Conselho de Avaliação Externa reunir-se-á semestralmente.

l$ 2' O Secretário Municipal dc Segurança apontara o coordenador do Observatório Social de Segurança

1 3' O Conselho de Avaliação Externa será coordenado pelo Secretário Municipal de Segurança

li 4' Os conselheiros poderão solicitar dados ou a elaboração de i)lapas temáticos ao Observatório de
Segurança Pública, bem como a elaboração de estudos a qualquer tempo.

Art. 4" O conselho de Avaliação Externa do Observatório de Segurança Pública será formado poi até lO
(dez) pessoas com notól-io saber científico na área de segurança pública. conforme indicação do Secretário de
Segurança Pública do Município.

:*... .

Art. 5' As despesas decorrentes para a aplicação da presente Lei correrão por conta de dotações
olçamentárias próprias.

Art. 6" Esta Lci entoa em vigor na data de sua publicação

::lill: ;::
ll: .eg.e'$::i'ãí :il:(n:

Documento assinado eletronicamente por Felipe Zortea Camozzato, Vereador, em 09/01/2020, às
17:53, conforme horário oficial de Brasília, éom fundamento no Art. .LO, $ 2g da Medida Provisória ng
2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa ngs 491/15, 495/15 e 504/15 da Câmara Municipal de Porto
Alegre

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site büÍ:ã./1lâü:çêJltlê}2í)üa.rs ga)&la:
informando o código veriHcador 0118577 e o c(5digo CRC 5C5AD7D2.

Referência: Processo ne 030.00002/2020 21 SE[ ne 0].18577
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