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Aos vinte e dois dias do mês maio do ano de dois mil de dezenove, às dezenove horas e vinte minutos, o 4 

vereador Francisco Alexandre Morfan; presidente da Câmara de Vereadores deu abertura a Audiência 5 

Pública: sobre a situação da segurança do Bairro Bom Retiro. CERIMONALISTA: Boa noite senhoras e 6 

senhores, convidamos os nossos convidados (...) para tomar os seus lugares, convidamos também os 7 

vereadores para ocuparem as cadeiras que estão reservadas e as autoridades que se encontram presentes. 8 

Boa noite a todos, estamos aqui hoje para falar sobre a Audiência Pública referente à segurança daqui do 9 

Bairro Bom Retiro. Neste momento eu convido as autoridades a compor a mesa. O Presidente da Câmara, 10 

senhor Francisco Alexandre Morfan (Chico Colono), o subprefeito do Bom Retiro, senhor Jurlei 11 

Graboski, o senhor tenente comandante do décimo primeiro BPM, tenente coronel França que vem 12 

representando o secretário de Segurança do Estado. Tenente da Brigada Militar de Eldorado do Sul, 13 

senhor tenente Cortez. Chamo (...) a proponente Vereadora Daiane Gonçalves e o nosso Vereador 14 

proponente João Francisco Cardoso (Tigre). Gostaria também de listar as autoridades que se encontram 15 

presente neste evento: o delegado da Polícia Civil, Rodrigo Fuchshuber Caldas, o tenente coronel França, 16 

comandante do décimo primeiro BPM, o tenente Cortez, da Brigada Militar, que está presente e o Jurlei 17 

Graboski que é o subprefeito daqui do Bom Retiro. Neste momento eu passo a palavra ao presidente da 18 

Câmara, Francisco Alexandre Morfan (Chico Colono). A palavra está com o Presidente Francisco 19 

Morfan (Chico Colono): Boa noite a todos, cumprimentar as autoridades já nominadas no protocolo, 20 

saudar nossa comunidade do Bom Retiro em nome do nosso Subprefeito Jurlei. Hoje é um dia importante 21 

aqui pra comunidade, sediar uma audiência pública o qual vamos tratar do tema, conforme Requerimento 22 

nº zero zero quatro de quatro de abril de dois mil de dezenove, aprovado na sessão de nove de abril de 23 

dois mil de dezenove. LEITURA DO REQUERIMENTO: “Solicita Audiência Pública.” Senhor 24 

Presidente, cumprindo o que determina o art. cento e sessenta e nove e cento e setenta e um do Regimento 25 

Interno da Casa Legislativa, vem apresentar o seguinte: Requerimento. Solicita-se execução de audiência 26 

pública para tratar a pauta segurança no bairro Bom Retiro situado no interior do nosso Município.  27 

Exposição de Motivos: Estamos encaminhando este requerimento com o propósito de criação e execução 28 

de uma audiência pública com a pauta segurança do bairro Bom Retiro. Comunidade interior com pouco 29 

mais de mil de duzentos habitantes contendo a invasão de criminalidade que também vem assombrando a 30 

todos que residem ou até mesmo que desenvolvem atividades remuneradas na mesma. Sempre 31 

ressaltando a precariedade de transporte e comunicação neste bairro. Conto com apoio e solidariedade de 32 

todos os colegas vereadores. A palavra está com o Presidente Francisco Morfan (Chico Colono): 33 

Requerimento zero zero quatro foi aprovado por todos os vereadores e igual proponente João Cardoso 34 

vereador e Daiane Gonçalves que tiveram essa posição. Neste momento eu dou aberta essa audiência 35 

pública. Hoje é dia vinte e dois de Maio de dois mil e dezenove, em imediato eu chamo os vereadores aos 36 

seus assentos vereador Gelson, vereador Rogério, vereador Charuto, tomem seus acentos aqui nas 37 

cadeiras reservadas aos senhores e imediatamente eu passo a palavra ao proponente João Francisco 38 
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Cardoso (Tigre) do PT. A palavra está com o Vereador João Cardoso (Tigre) - PT: boa noite cada 1 

uma, boa noite quero saudar e agradecer por está aqui um dia tão chuvoso como hoje. Quero 2 

cumprimentar a comunidade aqui o tenente cortes nosso subprefeito Jurlei os vereadores aqui presente 3 

Gelson Antunes, Rogerio Munhoz e também o que esta na porta charuto se apresenta senta charuto sinta-4 

se a vontade comodante cortes também da brigada militar o França em seu nome quero cumprimentar os 5 

outros soldados brigadianos que estão aqui acompanhando cumprimentar o presidente da câmara vereador 6 

Chico colono, cumprimentar a vereadora proponente comigo nessa importante audiência publica enfim 7 

quero cumprimentar e já dando destaque assessor de deputado Edgar preto presente seus componente. 8 

Senhores e senhoras rapidamente quero fazer uma introdução porque eu e a vereadora Daiane aqui nessa 9 

audiência publica fomos procurados em nossos gabinetes pela comunidade daqui do bairro bom retiro 10 

senhores autoridades é atipicamente entre dois três meses atrás começou a vir rombos, assaltos e mortes 11 

aqui no bom retiro, claro então que já havia acontecendo em dois mil e dezoito a vista do nosso prefeito 12 

como aquilo que aconteceu na festa da comunidade lá e ai atipicamente num curto espaço de tempo 13 

começou a torre rizar a comunidade aqui do bom retiro, assentamento belo monte comunidade do interior 14 

aparecia pessoas mortas, assalto a mercado trabalho carros a circulação da área aqui tiroteios e então eu e 15 

a vereadora conversamos com a comunidade e pedimos a câmara que precisávamos ir a comunidade 16 

então senhores que estão aqui autoridades tem aqui assunto presente que a comunidade naquela época 17 

pediu pra nos certamente vai expressar aqui que é carente da brigada militar esta presente como na rota 18 

constante um posto da brigada militar câmera de monitoramento aqui para atrás dos ou dos morros que 19 

não pega celulares enato e muito difícil a comunicação das pessoas que moram aqui para serem atendidas 20 

rapidamente o celular não pega então não precisa mais já quero encerrando assim que aconteceu já entrei 21 

em contato com a policia civil e brigada militar então e tentando descobri quais os assunto referentes a ir 22 

atrás e solucionar o problema antecipadamente quero agradecer já ter feito votos e já ter estados que já 23 

aconteceu quero aqui dizer para comunidade que certamente vamos ter resultados estamos trabalhando 24 

para isso o legislativo dessa cidade então quero agradecer a todos que estão aqui e deixar assim que as 25 

autoridades falar vai ter tempo para comunidade falar muito obrigado a todos. A palavra está com o 26 

Presidente Francisco Morfan (Chico Colono): Então eu passo a palavra a Vereadora Daiane 27 

Gonçalves. A palavra está com a Vereadora Daiane Gonçalves: Boa noite a todos, sejam todos muito 28 

bem vindos, boa noite aos colegas vereadores, cumprimento o nosso Presidente Francisco e também aos 29 

demais colegas que estão aqui essa noite, ao Tenente Coronel França, do vigésimo primeiro batalhão e ao 30 

Tenente Cortes que é o nosso comandante aqui do pelotão do Distrito do Parque Eldorado, que é o que 31 

faz o atendimento aqui do Distrito de Bom Retiro. Eu falei com o Vereador Tigre, nos fizemos a 32 

composição dessa audiência publica. (..) Desde dois mil e dezessete (...) foi bem complicado um assalto a 33 

mão armada em meio a mulher e crianças, e depois com a demais ocorrências agora mais recentemente, 34 

alguns corpos que apareceram aqui no distrito e mais execuções e assaltos. Então nós sabemos dessa 35 

dificuldade, a questão da distancia que tem do Parque até aqui, da questão também da comunicação, que 36 

no final dessa sessão a gente vai divulgar também os números de celular, (...) Parque Eldorado, pra que 37 

vocês tenham acesso também a esse numero e não só ao cento e noventa, e dizer que nós estamos felizes 38 

com essas duas prisões que aconteceram(...). Nós vamos ter paz nos próximos dias, e dizer que, da parte 39 
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do executivo municipal, que eu também sou vereadora da base, posso afirmar que o nosso prefeito tem 1 

como prioridade a saúde e da segurança do município, então o que se referir a viaturas a questão de 2 

moradias também, que a gente sempre ajudou (...) o auxílio-moradia pago pelo governo, o pessoal da 3 

brigada, os policiais, isso sempre foi generosamente oferecido pelo osso prefeito, então na parte de 4 

recursos humanos que é o que nós realmente carecemos, que compete o estado, e também da mesma 5 

forma a gente coloca também essa questão felizmente no ano passado a gente conseguiu reabrir o nosso 6 

DP no Parque, então nós estamos caminhado para o progresso da segurança na cidade, mas temos que 7 

estar atentos aqui ao Distrito de Bom Retiro na mesmo forma, pra que a gente tenha também o 8 

atendimento da forma mais rápida possível , o nosso Tenente Cortes falou o que é muito importante, que 9 

sejam feitas as ocorrências, pra que talvez tenhamos situações aí que não aparecem os dados , eu sei que 10 

essa estatística é importante, não somente para essas questões, e sim para todas as questões que envolvam 11 

segurança, a violência infantil, a questão da mulher também, então da ocorrência deve ser registrada, 12 

porque esses dados é que vão fazer interferência depois no estado para que eles mandem ou não mandem 13 

efetivo, eles olham os dados aonde esta precisando mais, e daqui a pouco aqui realmente está precisando e 14 

aí fica escondido a informação, então é importante que cada situação seja registrada para que a gente 15 

esteja batalhando por efetivo aqui também para o Distrito de Bom Retiro, que tenham mais pessoas, para 16 

que tenha viaturas mais frequentemente circulando por aqui, a audiência publica, pessoal, é o memento 17 

pra gente se manifestar, pra comunidade se manifestar, como uma audiência da câmara, então esse é o 18 

momento pra vocês serem ouvidos, nós estamos aqui para ouvir a comunidade de Bom Retiro (...) nós 19 

gostaríamos muito de ouvir cada pessoal, se possível pedir que sigam as instruções, pra que a gente possa 20 

fazer tudo certo essa noite, muito obrigado pela presença de cada um de vocês, uma boa noite a todos. A 21 

palavra está com o Presidente Francisco Morfan (Chico Colono): Neste momento eu passo a palavra 22 

ao Tenente da Brigada Militar de Eldorado do Sul, Tenente Cortez. A palavra está com o Tenente 23 

Cortez: Boa noite, Boa noite a todos. Gostaria de agradecer o convite da Câmara e agradecer  a presença 24 

de todos  nesse momento aqui, estamos aqui a disposição de ouvir a comunidade, ver as necessidades. 25 

Temos algumas informações que são positivas em relativo a alguns fatos que vem a acontecendo ao longo 26 

desses meses na comunidade, tá, nós temos uma seção de inteligência atualmente  dentro do batalhão e a 27 

gente mal tem conhecimento das coisas que acontecem, e a nossa ação de inteligência se aciona. A partir 28 

do momento que toma conhecimento, começa monitorar e trabalhar em cima dos acontecimentos. Em 29 

posse disso, desse trabalho, nós temos resultados né. Como venho falando com a vereadora é neste local 30 

que havia duas pessoas, pelo lado tinha uma atuação constante referente a vários delitos, vários crimes e 31 

que foram presos, que estão presos, um foi preso no dia vinte e seis de abril, no dia vinte e seis de abril já 32 

foi retirado do nosso meio, ai esta cumprindo sua pena. E o mais recente foi o de maio, onde foram 33 

aprendidas três calibre doze, uma certa quantia de drogas. Então vai reorganizar oque vinha acontecendo 34 

na região. Estamos aqui a disposição se alguém quiser se manifestar estamos a disposição. A palavra 35 

está com o Presidente Francisco Morfan (Chico Colono): Passarei a palavra ao Tenente Comandante 36 

do Trinta Um BPM, Tenente Coronel França, representando a secretaria de Segurança do Estado do Rio 37 

Grande do Sul. A palavra está com o Tenente Coronel França: Bem senhores e senhoras, autoridade a 38 

mim dada em protocolo abundante. Como todos sabem, a brigada militar tem poucas instituições no 39 
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estado, talvez única, e friso talvez que funcione vinte e quatro horas nos quatrocentos e noventa e sete 1 

municípios no estado, assim como também todos sabem que nos passamos uma série de dificuldade hoje, 2 

em relação a defasagem de efetivo, isso ninguém esconde, é publico e notório principalmente com as 3 

redes e com as noticias que se vê diariamente, porem, como frisou o Tenente Gomes, que é o comandante 4 

de Eldorado, ele que hoje é o oficial que da as diretrizes, orçamento através da nossa coordenação, na 5 

nossa sede em Guaíba, trigésimo primeiro BPM. Somos responsáveis por cinco municípios: Mariana, 6 

Sertão, Guaíba, Eldorado e Barra do Ribeiro. Como próprio Tenente Gomes frisou, a nossa inteligência é 7 

bastante forte logo que nos chegamos no batalhão nós procuramos reforçar nosso pelotão de operações 8 

especiais, juntamente com a inteligência, certo, inteligência é um pessoal nosso que faz as investigações 9 

em cima dos crimes diretamente  ligado ao policiamento ostensivo que é  nossa  missão precípua na 10 

Instituição Federal. Através desse trabalho, juntamente com a Polícia Civil conseguimos a prisão desses 11 

dois meliantes, e acreditamos que a partir de então não temos mais noticias. E como frisou a vereadora 12 

Daiana, é importante que noticiem os crimes para nós, certo. Eu já verifiquei os dois celulares, o 13 

funcional e o particular e a comunicação aqui é muito precária isso com certeza é uma dificuldade da 14 

comunidade do Bom Retiro. Talvez os senhores vereadores, o senhor prefeito, tenham que procurar 15 

melhorar esse tipo de serviço, sem comunicação hoje não se faz nada. Eu até fiz uma indagação se nós 16 

precisamos de um apoio é difícil, o rádio da viatura não pega, não funciona e nem os celulares. Nós 17 

testamos aqui quatro celulares, todos estão sem serviço, não sei se são as operadoras, ai não sei dizer até 18 

porque estou há pouco tempo na região, assumi o batalhão seis de fevereiro, certo pessoal, então  são  19 

muitas, a gente não  se exime da nossa responsabilidade, nos temos uma guarnição no Parque  Eldorado, 20 

que faz essa região aqui. Hoje eu faço (...) e saem assim por cima mais (...) sabemos que é difícil, mas 21 

tentaremos trazer mais homens, e outras situações também  colaboram para o crime, é  importante  que os 22 

senhores  saibam disso, que a brigada militar, a segurança  publica nessa região procura fazer o seu 23 

melhor, não vamos estar em todos os locais ao mesmo tempo, não  tem como, já adianto que prédio, pra 24 

colocar um posto fixo aqui não nos resolve, nos trás um problema porque é mais um prédio pra se cuidar 25 

vinte e quatro horas, é  mais um policial que vai ficar amarrado ali, não vai poder se deslocar dali com 26 

segurança. Então não nos resolve, oque nos resolve é a comunicação dos senhores para nós sempre que 27 

alguma suspensão sempre que algum crime ocorrer independente de Muitos não registrarem, pensando 28 

que não vai dar nada, e essa é a palavra chula mesmo, não vai dar nada é o que as pessoas pensam, porem 29 

se não chegar ao nosso conhecimento, a dificuldade é  maior ainda. E em relação a comunicação de 30 

telefone, isso é uma dificuldade que independe das nossas ações. Alguém colocou, acho que o vereador 31 

colocou a questão de justamente comunicação e de transporte, parece que se tem dificuldade na região, 32 

também  depende de nós . Então  no que depender da Brigada  Militar, nos vamos continuar com a 33 

inteligência forte, com nosso pelotão de forças especiais que esta a cada dia retirando armas das ruas, 34 

desses quatro crimes que abalaram Bom Retiro,  com certeza dois foram desovas aqui, não  aconteceram 35 

aqui, as pessoas, as vítimas foram mortas em outro  local e desovadas aqui, dispensadas aqui, certo, então 36 

espero que contem com a Brigada Militar, nós  somos parceiros da comunidade sim, as nossas portas 37 

estão  abertas, nossos telefones também  funcionam vinte e quatro horas sim. Comunique se por ventura 38 

quiserem preservar. A palavra está com o Presidente Francisco Morfan (Chico Colono): só pra avisar 39 
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a comunidade, antes do pronunciamento do Subprefeito, tem as gurias ali que estão com a prancheta, logo 1 

após eu vou abrir para comunidade, quem quiser fazer alguma pergunta, pra quem, quem responder, então 2 

as gurias estão aqui, se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode, pode chamar, pode levantar o dedo, 3 

dá o nome. Neste momento eu passo a palavra pro subprefeito Jurlei. A palavra está com o subprefeito 4 

Jurlei Graboski: boa noite a todos, quero agradecer a toda comunidade que veio em peso né e como dou 5 

boa noite ao bom retiro dou para o presidente da  câmara e as autoridades obrigado também a brigada 6 

militar também aos vereadores   então aqui esta para qualquer momento para ser instalado uma câmera 7 

aqui dentro da vila bom retiro uma ou duas identificada com a brigada isso ai já em processo de licitação 8 

uma na esquina aqui e outra lá na entrada na subprefeitura lá em baixo  então isso vai ser um passo bom e 9 

como a Daiane falou a gente bota em disposição o que vocês falarão uma casa com moradia um 10 

brigadiano aposentado a prefeitura da escritura da sarro da tudo então a gente tem todo esse apoio  se eles 11 

quiser um aposentado (..)olha um morador nos temos área no lugar casa, agua ,luz só falta a comida então 12 

é a gente queria dar todo o apoio para se acontecer de vir um estranho ai fica difícil de andar nas ruas de 13 

noite ficam com medo (...) então a gente pede socorro para a brigada dar uma chegada mais e abordar não 14 

interessa  tem qualquer  um porque quando já está sendo assaltado as vezes vocês passam na frente de 15 

casa tudo (...)acho na madrugada, então é muito a presença da brigada aqui já tem um pouco de respeito já 16 

existia a mídia a ter respeito para chegar ate a brigada então a gente a gente tem dois apoio da câmara dos 17 

vereadores vão me ajudar com o negocio dessa antena  do celular ai vamos fazer uma documentação para 18 

tentar trazer uma antena para cá da oi , da vivo que funcione no decorrer do bairro porque o itinerário da 19 

oi não pode da vivo aqui então agora vamos correr atrás para isso ai o prefeito os vereadores ate a 20 

comunidade pode assinar para o telefone  chegar ate a comunidade né vereadores. Então a gente agradece 21 

todas as coisas que estão fazendo  om interesse estão vindo aqui para escutar nos fiquei muito contente  22 

com audiência para fazer hoje aqui então quero agradecer toda a presença de vocês hoje aqui vocês fazem 23 

perguntas agora para eles está muito obrigada a todos. A palavra está com o Presidente Francisco 24 

Morfan (Chico Colono): quero saudar, quero saudar o nosso delegado Rodrigo (...), já peço também que 25 

o (...) e de imediatamente o senhor chegou, já vou passar a palavra ao senhor delegado. Está com a 26 

palavra. A palavra está com o Delegado Rodrigo: Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite Comandante 27 

Tenente Cortez, vereador Gelson. Primeiramente gostaria de pedir desculpas que na verdade minha 28 

demora foi quase uma ausência completa, porque nós prendemos agora um indivíduo em flagrante que já 29 

tinha um homicídio ali no bairro Loteamento em Eldorado. E aí a gente saiu cinco e quarenta e cinco. A 30 

gente escutou a comunicação no rádio  e fomos lá e encontramos a vítima que tinha acabado de ser 31 

baleada, e aí contamos até com apoio da Brigada do PDI. E aí fomos atrás do autor junto com a brigada, 32 

conseguimos prender ele flagrante, ele tá na DP agora. Eu até tentei fazer contato, Ligar, mandar 33 

mensagem, mas aqui acho que não pega o sinal. Aí deixei o procedimento no papel que eu consegui 34 

enviar por e-mail, e vim aqui. Eu não poderia deixar passar em branco o fato, então primeiramente eu só 35 

queria dar uma satisfação em relação a esse fato e de resto alguém consegue  me atualizar a pauta de 36 

reunião? Levantamentos de ocorrências aqui do bairro Bom Retiro, fizemos um levantamento desde o 37 

começo do ano do mês. Dezenove de fevereiro tivemos ocorrências de disparo de arma de fogo, dezessete 38 

de Março um homicídio de Wellen Silva, roubo de veículo três de abril, disparo de arma de fogo três de 39 
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abril, nove de abril  uma prisão em flagrante por descumprimento de MPU, vinte e dois de abril mais um 1 

homicídio e cinco de maio mais um homicídio. É  claro que como referenciamos dados e estatísticas que 2 

temos na delegacia, no máximo de ocorrências feitas de fato que ouve aqui, por exemplo homicídio, por 3 

obvio que não necessariamente o homicídio foi aqui, aqui é um local pouco mais distante é  muito 4 

aproveitado  pra desova de corpos (...) nesse local é  muito mais provável que eles desovem o corpo pela 5 

região aqui. Pelo levantamento que a gente tem aqui por mais irônico que pareça, certo (...) dizia que não 6 

é um Panorama tão ruim sempre que a uma ação criminosa é um Panorama porem, mais  Claro em 7 

comparação com outros bairros de outras localidades do município de Eldorado. Não há até aqui 8 

nenhuma coisa relativamente controladamente, mas é até  (...) comunidade que o tenente Côrtes e eu 9 

também  fizemos, também em uma audiência pública como essa, mas lá no Centro do bairro Itaí eu acho 10 

que essa possibilidade é muito proveitosa, muito boa né, pra gente perguntar não só com relação a 11 

comunidade. A segurança  publica é um serviço público e como tal a prestação de serviço  público deve 12 

ser feito de forma adequada, eficiente e acredito que nesse aspecto esse contato direto com a população 13 

diretamente interessada é  extremamente importante, não só pra termos um retorno do que é positivo ou 14 

apontamento do que se torna negativo do que se pode ser  melhorado é quase como se (...), direto por 15 

assim dizer e aproveitar já o desenrolar do debate que tal comunidade eu oferto a vocês que levem ao 16 

ponto de visita da Polícia Civil, os colegas da Polícia Militar que é muito bom em eldorado, a gente  17 

trabalha realmente junto e é uma coisa muito positiva, que nem hoje saímos pra prender um homicida em 18 

flagrante juntos,  então isso é muito bom não tem nenhum tipo de rivalidade entre as duas instituições. 19 

Aqui a policia é uma coisa só e a finalidade é única e imediata da prestação de serviço público e 20 

segurança pública. É claro que muitas vezes não  chega ao conhecimento da população  das dificuldades 21 

que temos, a comunidade muitas vezes a gente nem leva a sério essas dificuldades por que não importa  22 

não  importa por que algo não foi testado, só que não foi testado, mas garantir da minha parte da parte da 23 

Polícia Civil em eldorado do Sul  os esforços são absolutamente bem direcionados pra uma boa prestação 24 

da segurança publica, pra apuração dos institutos de validade, além disso inclusive muitas vezes tem essa 25 

deixa, essa coisa assim do receio de chegarem na polícia  pra fala ou pra denunciar ou comunicar  alguma 26 

coisa e ai eu quero dizer pra vocês também perder, pra quebrar logo isso né, a delegacia de Polícia esta de 27 

portas abertas, é pra servir, é pra irem lá, (...), ah mas é distante, liga, liga pra nós faz contato por telefone, 28 

tudo que puder nos ajudar a auxiliar que a segurança seja melhor. A palavra está com o Presidente 29 

Francisco Morfan (Chico Colono): vou passar (...) para Jennifer registrar a presença de todos (...) 30 

CERIMONALISTA: Quero fazer o registro das autoridades aqui presentes, nós temos presente o Juliano 31 

de Sá, que é assessor do Deputado Edegar Pretto, ele está representando a Comissão de Segurança e 32 

Serviços Públicos da Assembleia Legislativa. Registro também a presença do Romário Duarte, soldado de 33 

Eldorado do Sul. Vereador Delmar Nunes (Charuto), Vereador Gelson Antunes, Vereador Rogério 34 

Munhoz. Senhor (...) Duarte, pastor da Assembleia de Deus. Giovana Santos – Soldada do Batalhão 35 

Trigésimo Primeiro. E o Delegado da Polícia Civil Rodrigo Fuchshuber. Neste momento, eu peço para os 36 

que tiverem interesse em realizar os questionamentos façam a sua inscrição com as colegas que estarão 37 

passando para que possam anotar seus nomes na prancheta, solicito que vocês sejam breves nas perguntas 38 

para que o maior número de pessoas possa participar. A palavra está com o Presidente Francisco 39 
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Morfan (Chico Colono): Neste momento então vamos abrir para o debate, aí nós teremos três minutos 1 

para pergunta, três minutos para resposta e três minutos para réplica. Então tá aberto o debate e quem 2 

quiser se inscrever chama as gurias aí e poderão fazer as perguntas, o momento é importante. Tem uma 3 

pergunta aqui já, então já passa pro tenente. A palavra está com o Tenente Cortez: Brenda, né? A 4 

pergunta se faz em virtude de alguns disparos que foram feitos em uma determinada residência né, e pelo 5 

que eu entendi as pessoas tinham um treino de futebol e que (..) em primeiro lugar, se for numa 6 

residência, nos informem pra que a gente possa tomar alguma providencia, não adianta sair, sem ter o 7 

compromisso vendo que existe uma situação dessas correto, sem que é muito difícil sinal de celular, mas 8 

na primeira oportunidade alguém que tenha telefone fixo e possa fazer uma ligação pra que a gente posso 9 

num curto espaço de tempo chegar aqui e dar uma resposta a essa ação, então seria essa mais ou menos a 10 

resposta, não sei se eu fui bem claro, eu gostaria que a pessoa que fez a pergunta, se manifestasse pra 11 

saber se foi satisfeita a resposta.  CERIMONALISTA: Gostaria de chamar a palavra a Claudete que é 12 

diretora da Escola Sergipe. A palavra está com a vice-diretora Claudete: boa noite a todos em geral 13 

quero dizer (...) a gente que convive aqui sabe o quanto é difícil chegar aqui no bom retiro pela questão de 14 

transporte quero dizer para vocês que hoje que vi vários pais que conseguiram chegar (...) e muitos não 15 

conseguiram chegar ate aqui quero agradecer muito a vereadora Daiane e ao vereador tigre porque nos da 16 

zona rural  invisibilidade a sensação das pessoas tem da zona rural que é tudo um mar de rosa e que as 17 

pessoa são (...) que não tem problema nos temos muitos problemas ainda essa questão da violência ela é 18 

mais crucial quero dizer  que o delegado Rodrigo a gente não registra  que nos não temos muitas como 19 

chegar na delegacia e nas vezes que eu consegui chega a delegacia esta fechada então pra nos esse e um 20 

problema muito sério não temos ligação para o transporte publico serio do município então nos (...) então 21 

muitas vezes as coisas acontecem porque a gente não tem como chegar se o senhor buscar lá o senhor  22 

que dois nove para cá no meu CPF assalto  há escola. Então esses dados que sempre da policia civil eles 23 

não conduz com a verdade nesses dado que aparecem ali no Power point está faltando assalto a  mão 24 

armada as oito meia da manha dois lado aqui da vila e ai eu Rodrigo eu lhe pergunto (...)quero colocar 25 

muitas dificuldades aqui ne eu quero dificuldade de sair de entrar dificuldade de registrar e isso custa 26 

muito porque nos temos a nossa equipe de  alunos nossos profissionais todos moram nesta região nos (...) 27 

da escola muitas vezes de amparar(...) então assim para nos e muito complicado (...).  A palavra está 28 

com o Delegado Rodrigo: Tudo bom com a senhora? Respondendo diretamente a senhora e 29 

indiretamente aos demais né, eu posso ter uma abordagem bem prática bem transparente (...), tipo de 30 

explicação furada aqueles dados expostos ali são os que tem no meu sistema, eu até gostaria de repente se 31 

a senhora poderia me dizer esses roubos que a senhora recordou eles foram registrados? não né. É tá aí 32 

realmente fica difícil, o sistema então assim, se claro que quando há um roubo ou qualquer outro tipo de 33 

crime ou qualquer outro tipo de ilícito, se não tiver ali realmente não consigo enxertar, tá aí eu pego (...) 34 

parte. A questão do transporte público, linha telefônica, televisão e tudo mais, eu tento fazer minha parte a 35 

gente tenta ao máximo apurar tudo (...). A delegacia lá no município de Eldorado que realmente é um 36 

caminho (...) pra efetuar a ocorrência. Aproveitando o gancho, a questão que também entra um pouca no 37 

nosso cronograma, questão a delegacia fechada é que a delegacia fecha doze horas, ela abre as oito e 38 

meia, fecha ao meio-dia, reabre treze e trinta e fecha dezoito horas. Por que não tem efetivo. A delegacia 39 
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tem cinco policiais, não, minto, agora tem seis né, até tinha, tentei ter bastante contato até com o prefeito 1 

Ernani, ter essa aproximação. Falei com o vereador Fabiano, falei com o prefeito pra meio que ajudar a 2 

fazer um pacto (...). Não tem pretensão nenhuma de contato político então eu busquei eles, não 3 

diretamente vereador Tigre, mas os outros colegas de dos senhores pra tentar mais efetivo batalhei, 4 

batalhei, batalhei, batalhei. A dois anos atrás tinha o nosso efetivo aqui, claro não estava aqui ainda, 5 

tinham quatorze policiais ah, eu passei quase. Eu assumi aqui no meio do ano passado e passei quase que 6 

o tempo todo com cinco, agora veio mais um na academia de polícia nova, agora na formatura a gente 7 

conseguiu mais duas, ou seja a gente vai voltar pros oito que tinham quando eu cheguei aqui e fiquei só 8 

um mês com eles logo, depois eu fiquei só com cinco, né então é muito difícil por mais absurdo que 9 

pareça é um pouco patético dizer isso, realmente não tem gasolina é um problema de gestão diferenciado 10 

né, até pra vir aqui e voltar tem que fazer uma logística. Ah! A questão da delegacia fechar é essa, ou seja 11 

eu precisaria no mínimo legalmente de oito agentes para um plantão vinte e quatro horas (...), sabe de 12 

guarda  por um dia, que não é o essencial, não é o correto a delegacia tem hoje seis né, então (...). Viatura, 13 

a viatura que eu vim aqui né, vamos aproximar as dificuldades e as obstruções até por que eu vim aqui pra 14 

cá e que também não é nada legal por que tenho respondido pela segunda delegacia de Canoas (...), 15 

trezentos e poucos mil km rodados, (...), delegacia para que ela responda (...), ou seja tentar resolver de 16 

forma  pragmática, com a prática como a gente faz com que esses fatos (...) cheguem a nós né, a gente 17 

tem que tentar (...) buscar a resposta de pronto né, e o de resto é o número de efetivo, a gente tenta 18 

compensar a falta de efetivo de reforços de instrumentos e ferramentas com e-mail, mas esse benefício, 19 

mas a gente pode trabalhar (...) e aproximar o (...), pra tentar resolver essas circunstâncias contrárias. A 20 

palavra está com o Tenente Cortez: Bem professora, auxiliando delegado Rodrigo, que a gente sabe a 21 

dificuldade deles. É notório como o senhor mesmo disse, não tem que ser. Claro, a gente tem que resolver 22 

o problema. Eu falo no momento que a senhora, em relação as comunicações de ocorrências, a brigada 23 

pode e deve lavrar as comunicações e ocorrências. A única situação que vai acontecer, é no momento que 24 

a senhora chama, a brigada faz uma ocorrência. Aconteceu um crime e a senhora chamou a brigada, a 25 

brigada vai chegar aqui uma guarnição nossa, vai chegar e vai fazer a comunicação de ocorrência ou 26 

termo substanciado, se for o caso de crime em potencial. Sua via, a senhora vai poder pegar na hora. Em 27 

torno de setenta e duas horas, a senhora vai ter que se deslocar até o quartel para apanhar essa ocorrência 28 

mas comunicação eu acho que deveria chegar ao seu conhecimento já. É uma forma, eu não sei se a 29 

senhora sabia, mas já faz algum tempo isso, que a brigada lavra a comunicação. Os boletins nós 30 

chamamos de (...) boletim de comunicação de coisa oficial. A palavra está com Claudete: (...) pra 31 

comunidade, qual é o procedimento, eu tenho um (...) se entrar dentro de casa, aí eu tenho (...) então 32 

assim ó, eu entro em contato em contato com a Brigada, chamo o brigadiano, o brigadiano vem, aí eu 33 

registro, é só pra... A palavra está com o Tenente Cortez: a senhora vai ligar pro cento e noventa e vai 34 

dizer, olha eu fui assaltada agora, perto da minha casa, no bairro tal, a Brigada vai vir, quando a Brigada 35 

vir, a senhora vai fazer essa (...) e vai ser lavrado o boletim de ocorrência policial e ele vai tá disponível 36 

pra senhora, a via que a senhora vai poder acessar em torno de setenta e duas horas. A palavra está com 37 

Claudete: tá bom pessoal, não é a senhora eu, é qualquer um, pra qualquer um que precisar (...) faz esse 38 

procedimento também que (...) aí faz o registro (...) A palavra está com o Tenente Cortez: O sistema é 39 
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único, o sistema de registro que a gente faz os BOs (...) ele é único mesmo. A palavra está com 1 

Claudete: Tá mais assim ó, eu não sei qual está representando o secretário de segurança, mas que passem 2 

pra ele, principalmente essa questão né (...) pra gente que recolhe impostos é muito difícil, delegado, (...) 3 

A palavra está com o Tenente Cortez: só pra complementar, assim, eu não sei se é viável, a ocorrência 4 

também pode ser feita através da Internet, pode ser feita através da Internet (...) A palavra está com o 5 

Tenente Coronel França: O pessoal tem três perguntas aqui pra mim, direcionadas a mim. A primeira é 6 

da Adelina, sem vai haver algum tipo de policiamento no bairro. Bom, como o Tenente Cortes falou, nós 7 

já temos uma viatura que faz ações periódicas na região, muito difícil nós deixarmos uma viatura 8 

exclusiva aqui vinte e quatro horas, não tem como, então o que a gente chama de deslocamentos 9 

periódicos, pra alguns poderem entender é esporadicamente, de vez em quando, dentro daquilo que o 10 

tenente planeja na semana lá nós teremos policiamento, acho muito importante a Vereadora Daiane, ela 11 

me falou ali antes de começar a audiência, em relação a uma festa junina há um tempo atrás, teve uma 12 

circunstância grave aqui na região, então a gente solicita que com antecedência, até pra nós planejarmos o 13 

nosso policiamento, quando tiver um evento que vá movimentar, que vá vir pessoas de fora, ou que vá ter 14 

um local que vá ter um aglomerado de pessoas, ou seja se alegarem que precisam a nossa presença, 15 

comuniquem ao Tenente Cortes ou a sede do batalhão, que não vamos providenciar dar uma atenção 16 

maior nesse dia e horário, se o Cortes não tiver condições ele vai pedir o aporte ao batalhão, que tem um 17 

pouquinho, que não é muito mas te condições um pouco melhor de dar o aporte aí, certo. (...) Um evento 18 

que vá ter um aglomerado de pessoas, comuniquem com antecedência, que é no mínimo de setenta e duas 19 

horas pra mais, pra que a gente tenha que planejar o policiamento ok. A palavra está com o Tenente 20 

Coronel França: como eu falei hoje eu sou totalmente contra todas aquelas situações que falei com as 21 

minhas palavras primeiras ali que expos um posto policial não pode sair dali se ele tiver na frente da casa 22 

beleza mas se no plano aqui não tem esse suporte esta distante para nos hoje não e o ideal de fazer a 23 

segurança através de um posto policial certo não é seguro e um policial no mínimo quatro são quatro 24 

policiais para ficar ali fazendo a ronda ser o zelador que vai atender as  pessoas  que estão ao redor dele 25 

em menos  tempo só então para nos e muito melhor e  muito mais técnico nos temos condições de ter 26 

mais efetivo que um a menos de questão de estado para gente pode certo viaturas são novas oque falta é 27 

viaturas para atender  são efetivos  que vai atender a comunidade enato na minha opinião hoje. A palavra 28 

está com o Tenente Coronel França: Essa pergunta não pode fugir né? (...), palavra do seu Rudimar, por 29 

que tão  pouco efetivo  em nosso município, talvez porque pouco efetivo no município de Eldorado do 30 

Sul. Isso, nós somos servidores do Estado né, eu não teria como responder com precisão essa pergunta. 31 

Sabemos as dificuldades por todo todo estado como o município aí passa Então o que nós temos hoje de 32 

Cultura utilizar através de criatividade, através de algumas horas extras que (...). Não sei se eu satisfiz seu 33 

Rudimar, mas eu não teria (...), viu seu Rudimar, não tem como responder por que né são situações de 34 

gestão, sabemos que tem outras áreas que são maiores com uma população maior com certeza vão ser 35 

atendida Antes de nós eu faria o mesmo se fosse eles, eu iria expor o menor, eu não teria como responder 36 

com precisão essa sua pergunta, porque não depende de nós né a designação do efetivo (...). O delegado 37 

Rodrigo falou que antes dele chegar tinham quatorze policiais que poderiam muito bem fazer com que 38 

averiguação continuasse vinte e quatro horas aberta, depois passou para oito, depois passou para cinco, 39 
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então nós temos mais ou menos a mesma dificuldade que não depende de nós (...), de outros setores do 1 

Estado. A palavra está com o Presidente Francisco Morfan (Chico Colono): Pessoal, tá aberta para 2 

fazerem as perguntas, o momento é importante, eu quero passar aqui para comunidade que tá aqui, nós 3 

temos o telefone para contato com a polícia, a brigada militar do Parque Eldorado, que é nove oito cinco 4 

nove quatro sete sete sete dois, da investigação, aí o Batalhão da Polícia Militar, nove oito quatro quatro 5 

nove sete dois zero zero, é importante vocês anotarem porque num momento de precisão a gente sabe pra 6 

quem ligar, pra quem se comunicar, que é muito importante, hoje nós temos a oportunidade que nós 7 

tivemos no mês de março com o vice governador o Delegado Ranolfo nos prometeu nessa turma de 8 

formandos de novos policiais que nós seria contemplado com mais três ou quatro brigadianos para 9 

Eldorado do Sul e nós, em mais quatro para Polícia Civil e na oportunidade também fomos contemplados 10 

uma viatura para Polícia Civil e uma viatura para Brigada Militar, coletes à prova de bala e armamento, 11 

então a gente espera ansiosamente e isso traz uma tranquilidade para cidade de Eldorado, para nossa 12 

comunidade e com certeza poderão fazer ronda (...), a gente sabe que a distância é longe aqui no Bom 13 

Retiro, mas com a implantação da Brigada Militar no Parque Eldorado vai facilitar mais, né, o 14 

deslocamento pra cá, então tá aberta as perguntas aí, quem queira fazer perguntas, o momento é 15 

importante que logo após a palavra para o Vereador Tigre e depois para Vereadora Daiane que vai fazer 16 

os encaminhamentos e após eu farei o encerramento. A palavra está com o Tenente Cortez: 17 

Respondendo à pergunta quanto a solicitação de ofício. Ofício de solicitação de policiamento nesses 18 

eventos. Bom eu não me lembro de que eu ne apresentei no início de dezembro pra cá e não me lembro de 19 

ter (...) um oficio de solicitação em algum evento nessa localidade. Mas eu estou com minhas portas 20 

abertas, a porta do gabinete esta aberta ne e a senhora pode ir lá ou quem estiver interessado, e se tiver 21 

algum evento programado né pode pedir (...). Eu mesmo posso receber o ofício e demandar quanto ao 22 

policiamento nesses locais, mas eu preciso tomar conhecimento com antecedência, eu não me recordo de 23 

ter chegado as minhas mãos de Dezembro para cá. A palavra está com o Tenente Cortez: Eu até posso 24 

pesquisar e lhe dar essa informação com mais precisão. Então a senhora responde a minha pergunta, eu  25 

mesmo me apresentei nesta comunidade eu não recebi nenhuma informação de evento, portanto eu posso 26 

te falar; a partir do momento que eu assumir o comando que é a partir de dezembro pra cá, não posso falar 27 

do meu antecessor. Então dezembro pra cá eu assumi e não lembro de ter recebido nenhuma. Nenhum 28 

visto, todos que eu tenho recebido eu tenho é feito ordem de serviço, ordem serviço é o quê prevendo 29 

eventos com antecedência e que se faz presente o policiamento tá então faça-se esse atendimento 30 

prevendo e será bem-vindo. A palavra está com o Tenente Cortez: Respondendo a sua pergunta 31 

novamente, esses assassinatos acontecem porque existem pessoas envolvidas com facções, correto, 32 

facções que dominam certa área, né, que mandam em determinados locais e existe uma rixa, existe um 33 

confronto entre eles e por isso que existe esses assassinatos, mas nos temos sim, nós temos a seção de 34 

inteligência que faz a investigação, ela é atuante e ela é muito forte, tanto que nós demos uma resposta e a 35 

resposta que nós demos eu acabei de informa-la aqui, nós tivemos no dia vinte e seis de abril o Tiago 36 

Machado, um dos que foi preso, em conjunto a nossa seção de inteligência e o batalhão de operações 37 

especiais de Guaíba, que estava atuando na área, em contrapartida no dia oito de maio, nosso efetivo 38 

também com a seção de inteligência fazendo o seu monitoramento conjunto com o nosso pelotão de 39 



 1116 

 

operações especiais, fez uma outra prisão, inclusive Ezequiel era aqui da região, atuante aqui na região, aí 1 

junto com ele três calibres doze, que era o tipo de delito que estava acontecendo aqui, os disparos muitas 2 

vezes efetuado com o calibre doze, de mortes que aconteceram, então está sendo feito o serviço, a gente 3 

está atento a isso, então o que eu tenho pra dizer é que a gente não tem olhos pra tudo, nos tragam 4 

informações para o comandante aqui, não precisam se identificar, nos alimentem com informações pra 5 

que a gente possa trabalhar em cima disso, a comunidade são as pessoas que mais informações tem, estão 6 

no seu maio, e essas pessoas tem todo tipo de informação e elas precisam chegar até nós para que a gente 7 

possa dar uma resposta, se não chegar a nós não não temos como dar assistência, não sei se respondi a sua 8 

pergunta. A palavra está com o Tenente Cortez: Assim o número se encontra ali no PowerPoint, ali 9 

como o número denúncia. Por gentileza peço que anote e que nos repasse e não precisa se identificar, só 10 

nos repasse essa informação e dentro do que tiver assim como a polícia civil né, e não repassem para que 11 

possa trabalhar em cima. A palavra está com a Vice-Diretora da Escola Sergipe Claudete: só pra 12 

deixar registrado aqui, eu sou vice-diretora da Escola Sergipe e entreguei um ofício nominal (...) esse ano 13 

e nós fomos atendidas, fui orientada no Parque Eldorado (...) eu pedi um carinho especial do policiamento 14 

em frente à Escola e desde então, né, nós fomos atendidas por esse policiamento, então o senhor recebeu 15 

um oficio nosso esse ano e eu entreguei eu pessoalmente ali. A palavra está com o Tenente Cortez: 16 

Bom o que eu tenho a dizer para senhora aqui, é que nós temos efetivo aqui no Parque Eldorado e atuante, 17 

muito bom, que trabalha no Parque Eldorado. Então eles vem aqui, eu peço para que eles façam corrida 18 

aqui para eles verem se foi solicitado policiamento. vai eu tenho certeza disso. A palavra está com o 19 

Juliano: Boa noite senhoras e senhores quê estão até esse horário aqui, conversando conosco 20 

cumprimentar toda a mesa de autoridades meu nome é Juliano sou assessor do deputado Edegar Pretto 21 

que a gente tá aqui na comissão (...) com os colegas o deyverson e o Ricardo estamos representando a 22 

proteção de segurança e serviço público da Assembleia Legislativa viemos aqui com a função de ouvir o 23 

que a comunidade tem a dizer ouvir também o quê as nossas autoridades estão já fazendo pensando em 24 

fazer justamente para que a gente possa levar esse relatório desse efetivo pra que a (...) tenha segurança de 25 

serviço público possa se somar perspectiva de contribuir com a solução dos problemas né que bom que a 26 

comunidade se dispôs a vir aqui em uma noite chuvosa pra discutir (...) acho que o zelados estão muito 27 

bem colocados pelo comando da Brigada do Delegado Só deposta interesse coletivo de resolver os 28 

problemas a gente tá aqui nessa perspectiva também Se somar nesse esforço coletivo quero parabenizar a 29 

iniciativa do vereadores da vereadora Daiane, vereador Tigre de promover esse momento e que sem 30 

dúvida aproxima a comunidade ao serviço público da nossa Subprefeitura que está aqui da administração 31 

do município e dos demais serviços públicos nós estamos numa comunidade que todo mundo sabe que 32 

aqui não funciona o celular isso é um sinal de quanto a comunidade precisa de atenção dos nossos entes 33 

públicos E quanto a gente precisa dá mais atento a sensibilidade das questões mesmo que(...)transporte eu 34 

não tenho dúvida que o subprefeito vai levar essa preocupação para prefeito de que o transporte público 35 

leva a criançada os nossos adolescentes para escola ele é muito mais que um transporte público da escola 36 

ele é um braço da administração ele consegue aproximar o deslocamento das pessoas que precisam 37 

acessar ao posto de saúde a fazer alguma outra coisa que necessita na comunidade (...) então é 38 

fundamental essa preocupação É porque por exemplo a gente transporta público escolar (...) e muitas 39 
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vezes a gente ouvir relatos aqui que o ônibus tá se negando levar um pai ou uma mãe ao centro da 1 

Comunidade isso é uma coisa muito grave né outra coisa nós estamos falando (...) da finalidade que 2 

envolve prazo Por que será que a gente tá perdendo esse prazo para nossa comunidade para para o nosso 3 

adolescente que estão aqui essa noite para nossa juventude Esse é o papel fundamental do poder público 4 

poder ofertar políticas públicas mas o que é que é a política pública para nossa gurizada né é nós 5 

promover curso é nós promover espaços de lazer promover direito para as nossas crianças brincarem 6 

tranquilas em segurança e é por isso que professora Claudete Nossa diretora Raquel vice-diretora nós 7 

estamos empenhados em garantir aqui o ensino médio aqui para escola Bom Retiro por que isso (...) 8 

nossas autoridades vão querer disputar também espaço para nossa comunidade Então essa (...) são várias 9 

coisas que a gente está pensando junto e Vereador Tigre sem dúvida nenhuma nós vamos levar também 10 

como relatório (...) oficial da audiência pública pra comissão que a gente precisa ter uma torre de 11 

telefonia aqui hoje infelizmente a população não sabe para que caminho correr Por que gente serviço 12 

estratégico como orientação não pode ser privatizado é por isso que nós temos que segurar o resto do 13 

nosso Estado que é público para impedir a privatização da diretoria (...) não sabe nem o que porta bater 14 

para exigir(...) básicos que é uma torre de telefonia Mas nós vamos lutar por isso para garantir esse acesso 15 

a comunicação e sem dúvida (...) pela economia para também poder proporcionar cursos a distância 16 

internet facilidade para nossa comunidade que isso também é política pública e para terminar eu quero 17 

dizer que ambos Os relatos são colocados aqui essa semana deputado Edegar Pretto teve junto com com o 18 

nosso vice-governador do Estado Secretário de Segurança delegado Ranolfo e com a delegada Nadine 19 

que esta corde pela primeira vez uma mulher que está coordenando a polícia civil do Rio Grande do Sul 20 

Isso é uma honra pra nós né e a gente está disposto a sentar neste momento pra levar esses 21 

encaminhamentos mas a gente precisa construir junto. Primeiro acho que o pior já passou pelos relatos 22 

que a gente ouve né foram efetuadas duas prisões pelos relatos que a gente ouviu da comunidade escolar a 23 

coisa deu uma acalmada, acho que a presença da brigada a policia militar também da a sensação de 24 

segurança mas a gente precisa né, a gente fica ansioso, mas quem entende, quem é preparado pra esse tipo 25 

de informação, por isso que a gente acha que não é armando as pessoas que vamos resolver o problema, 26 

quem tem que estar armado, preparado, em condições de trabalho e com os equipamentos em dia são os 27 

nossos profissionais de segurança publica e a brigada militar e a policia civil e ai atinge de forma muito 28 

solidaria né a gente sabe que os nossos policiais civis e da brigada militar fazem um papel heroico com 29 

muitas vezes com o salario atrasado, muitas vezes sem condições de trabalho né, então são heróis, e é 30 

com eles que a gente precisa construir a saídas. E, se a saída comandante é a gente sentar junto com o 31 

coronel Ikeda como a gente já colocou o deputado Edegar Pretto a disposição, e a gente fazer uma reunião 32 

junto com a comunidade se essa ideia de trazer mais policiamento vereador Tigre essa vai ser nossa tarefa  33 

sentar de forma solidaria como uma equipe e ver como é que a gente pode fazer esse (...) mas não quem 34 

não entende da segurança vai nos dizer qual o caminho né o comandante já contou que não da pra 35 

colocar, que não é tecnicamente correto colocar aqui um posto da brigada (...) um policial aqui né, nos 36 

então vamos construir um comando (...) policiamento, trazer mais efetivo pra região se é talvez um papel 37 

mais favorável que presença da brigada né, com essa sensação de segurança, o delegado já colocou aqui 38 

toda a disposição dentro da  nossa policia civil em ajudar a pesquisar e investigar o que esta acontecendo, 39 
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mas eu não tenho duvida que hoje a comunidade esta de parabéns e sai dando esse salto (...) sem duvida 1 

vai  (...) de saber que tantas autoridades aqui presente essa noite né, e que o problema não é mais só da 2 

comunidade, que é do município, que é do comando regional da brigada militar, que é hoje da assembleia 3 

legislativa que hoje esta aqui. Então a gente parabeniza, a comunidade, parabeniza o presidente da câmara 4 

Chico Colono, né e vereadores que estão aqui, os demais vereadores também, essa iniciativa do vereador 5 

Tigre e da vereadora Daiane né, eu acho que sem duvida isso é um gesto de cidadania pra cada um de nós 6 

a comunidade sai fortalecida, mas a gente precisa estreitar essa relação feita, confiança  entre nós né, 7 

nosso tenente que comanda a brigada militar  (...), disse que talvez não tenha chegado ao estudo (...) essa 8 

comunicação e eu não tenho duvidas que as autoridades que estão aqui se colocarão a disposição de 9 

resolver. Conte conosco vamos levar esse relatório ao presidente da comissão de segurança e serviços 10 

públicos da assembleia legislativa pra perspectiva dentro (...) ai pra proporcionar mas segurança  (...) na 11 

comunidade precisa estar unida, e esse gesto que une muitas vezes sem duvida né é um gesto de uma 12 

comunidade que já esta envolvida nos seus projetos caminhando junto. A palavra está com o Delegado 13 

Rodrigo: só para fazer uma observação (...)o debate que acompanhei quando cheguei  só tentar em 14 

compensativa essa nossa  audiência publica e mais para tratar efetividade o colega de assembleia disse  15 

puxando o gancho o ser humano tem a ressaltar a respectiva a gente lembra mais as mais negativas  que 16 

positivos  por isso é bom discutir dentro  do município método de formar também métodos de forma 17 

positivos com  relação a homicídios ação da brigada militar com a policia militar fazendo um trabalho 18 

conjunto  tentando colocar homicídio(...) por  ai e fazendo junto a  informação claro que sempre vai ser 19 

melhor quando melhor ne mais acho  que algo  uma elucidação  nos autores de homicídios atualmente 20 

bom a respectiva aqui em eldorado do sul que nem o comandante  falou  sobre  gestores eu se cada gestor 21 

de   uma delegacia para melhorar  e dar mais resposta a vocês  eu me disponho a fazer tem interesse 22 

disponibilidade vinte quatro horas para ligar para a delegacia  eldorado já é assim não de forma negativa 23 

ou pejorativa mas eldorado é uma cidade pequena e o bom retiro e um núcleo separado dessa cidade 24 

pequena enato vocês nos ajudem vocês sabem muitas vezes vocês sabem quem está comentando onde 25 

esta suspeita falem para gente levem para gente levem isso para nos para nos ajudar homicídio uma das 26 

principais motivação  e o que dinheiro e tráfico associado a isso é um traficante matando um outro antes 27 

deles se matarem  e que um homicídio e uma linha investigação  mais um para ser investigado olha meu 28 

deus do céu não tem como de repente vocês sabem na vila que tem um cara que vende e que pode ser 29 

nada demais que a maconha pra nos e muito útil a gente vai aguardar a questão  das delegacia sejam 30 

participativos  com nós também  para nos ajudar para melhor ainda é com relação ainda a efetivo a ainda 31 

aqui estão fora do nosso parâmetro eu também (...) a levar para cima eu ate cheguei a marcar uma reunião 32 

ate gostaria de marcar ali depois disponibilizar isso dai com a câmara também que o legislativo municipal 33 

e quero compartilha também com o prefeito Ernani o meu diretor regional que também coordenador  de 34 

vinte delegacias desde Guaíba ate sapucaia ele quer vir aqui e começar essa aproximação para ver que 35 

tipo de demanda  precisa para melhorar ne a gente ate conseguia ver se marcava para semana que vem  36 

depois nos podemos nos falar  e tentar viabiliza isso  claro que tem criminalidade que não é só segurança 37 

publica  né nem também colega da assembleia disse é emprego é o preparo tudo isso o nosso aspecto aqui 38 

a situação da segurança pública  vamos juntar o legislativo e efetivo de eldorado do sul  e que vai pra 39 
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cima aparentemente no rio grande do sul e muito melhor de resolver este problema isso que e no rio de 1 

janeiro  porque e muito difícil fazer isso daqui. A palavra está com o Presidente Francisco Morfan 2 

(Chico Colono): então passo a palavra pra professora Claudete. A palavra está com Claudete: Desculpa 3 

esse ato de professora. Professora tem que ser didática, então é assim ó, a questão é importantíssimo que a 4 

comunidade todos os delitos registre (...), cento e noventa que pode registrar. A polícia civil trabalha com 5 

estatística o que é o número de registro que tem daquela comunidade e pela importância de tudo que 6 

aconteça que seja(...) comunicado para polícia então acho quê (...), a partir de agora começar a fazer isso 7 

aí para aumentar esse objetivo estatística da polícia civil (...). A palavra está com o Delegado Rodrigo: 8 

eu vou pedir licença, porque a gente efetuou a prisão (...) e eu congelei (...) policial (...) flagrante, e aí pra 9 

terminar ainda levar o preso (...), não sei o quê (...) obrigado. A palavra está com o Presidente 10 

Francisco Morfan (Chico Colono): então vamos partir para o encaminhamento final, eu passo a palavra 11 

para Vereadora Daiane e após o Vereador Tigre. A palavra está com a Vereadora Daiane Gonçalves: 12 

Bem nós queremos agradecer então a participação da comunidade e das autoridades policiais que fizeram 13 

presentes conosco aqui nessa noite, agradecer a equipe da câmara de vereadores, a minha chefe de 14 

gabinete, a Angela, ao Iago equipe do vereador Tigre, ao pessoal da secretaria que fizeram o 15 

deslocamento da estrutura pra que a gente pudesse estar escutando vocês aqui e o nosso 16 

comprometimento né vereador Tigre. E nos encaminhamentos que foi levantado “na questão de 17 

comunicação” da gente compreender e levar “em consideração” de como funciona esse zoneamento que o 18 

nosso subprefeito aqui  “o nosso Jurlei” nos passou que é da oi mas nem a oi funciona então se eles tem 19 

essa divisão de operadora, que pelo menos aqui é responsável pela operação funcione né, então temos que 20 

levar até a agencia essa questão (...) de denuncia enfim como tiver que ser, a policia da delegacia recebe 21 

então via online os boletins de ocorrência, eu estava aqui conversando também com nosso subprefeito a 22 

subprefeitura disponibiliza um computador com internet e uma funcionária a Karine, tá lá a disposição de 23 

vocês pra auxiliar a esse acesso a internet caso fique difícil esse deslocamento até a sede para fazer os 24 

BOs. E com relação aos ofícios acho que foi bem esclarecido aqui (...) é importante fazer o protocolo o 25 

recebimento mas também confirmar a presença a gente quando faz evento costuma ficar em cima no 26 

telefone tá certinho “as pessoas vem” né, então acredito que agora vai (...) essa relação. Quero agradecer a 27 

presença do Juliano e suas palavras, Juliano (...)  a gente coloca o pessoal do estado bem complicado a 28 

questão dos servidores mas nós percebemos o empenho de cada um, professora Claudete é professora do 29 

estado também sabe o que é receber parcelado, isso o servidor do município de Porto Alegre também 30 

recebe parcelado lá uma questão que não está muito diferente do nosso governador mas a gente segue na 31 

luta, então muito obrigada pela presença de cada um de vocês reafirmar a professora Claudete pela 32 

parceria né, o ano passado presidia a frente parlamentar pelo educação do ensino médio na escola Sergipe 33 

a gente foi tivemos reunido também na cara e na coragem porque nós tentamos agendar inúmeras vezes 34 

com o secretário do estado de educação uma pauta com ele e não conseguimos, então a gente foi sem 35 

agenda né, infelizmente em função da escola que ainda esta neste plano provisória eles nos negaram essa 36 

possibilidade mas seguimos na luta pela questão do terreno para que se possa ser construída ai 37 

efetivamente a escola estadual Sergipe aqui e futuramente (...). Agradecer também a professora Cecilia 38 

ela não esta aqui mas (...) essa estrutura que também foi cedida por ela então com certeza com a 39 
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participação de cada um (...) a gente vai conseguir seguir na luta por melhorias aqui para o distrito de 1 

Bom Retiro boa noite a todos. A palavra está com o Vereador João Cardoso (Tigre): Pessoal, quero 2 

dizer assim, só a comunidade presente é que faz as coisas mudarem. Não sei se alguém tava presente na 3 

época Jurlei, a gente fez uma audiência sobre energia elétrica lá no galpão (...), não sei se alguém, faltava 4 

energia elétrica constantemente e a gente conseguiu através de muita luta, no Ministério de Minas e 5 

Energia em Brasília, (...) depois que (...) mudou no Bom Retiro e no Parque Eldorado. A comunidade nos 6 

procurou, a polícia também se movimentou e já melhorou, com as ações que a polícia militar fez e a 7 

polícia civil, é a população ajuda a pressionar, nós tinha no passado vinte e cinco soldados da Brigada 8 

Militar, no passado lá atrás. A palavra está com o Presidente Francisco Morfan (Chico Colono): trinta 9 

e nove. A palavra está com o Vereador João Cardoso (Tigre): no meu tempo que eu lembro, depois 10 

nós baixamos pra oito, em Eldorado e com a luta que a gente fez, a gente já conseguiu aumentar, com a 11 

luta da Câmara, com a luta do Executivo, quero dizer pra vocês que temos que buscar mais, se unir mais, 12 

uma das questões aí, subprefeito, que eu gostaria que se colocasse a disposição, e eu quero contar com os 13 

vereadores que estão aqui, é a questão, é a questão das privatizações (...) e da comunicação, e dizer que a 14 

concessão aqui é da Oi, mas não funciona, peço que (...), marque pra nós na Agergs e na Anatel e nós faça 15 

um abaixo assinado aqui pra levar na Assembleia e esse abaixo assinado através dos Deputados e do 16 

Executivo (...) já que se dispõe, o Executivo presidente, o Legislativo, nós vá (...), se tiver que trocar, 17 

vamos trocar pra Vivo, para qualquer uma outra, mas tem que funcionar, a comunicação vai funcionar 18 

como se o individuo não tem um celular no século vinte e um não funcionar, contar com a Aneel, com a 19 

Agergs, contar com o Executivo e com o Legislativo para nós irmos lá marcar (...) A outra questão já foi 20 

dada pela proponente aqui, vereadora, que é a subprefeitura colocar ali a distribuição pra vocês através da 21 

internet fazer então a questão do BO, já explicado pelos soldados aqui e também pela Polícia Civil, então 22 

aqui aumento dado que é uma das questões importantes, porque os índices e a polícia fica sabendo pra vir 23 

pra cá, então queria dizer pra vocês assim ó, nós temos, que contar com a polícia, com os profissionais, 24 

não é se armando que nós vamos resolver o problema, nós temos que deixar eles a par pra fazer o 25 

desvendamento dos crimes como já tem feito então a parte seria nós com os órgãos competentes, tá 26 

pessoal, porque se nós não fizermos, ninguém fica sabendo, daí não tem como, a outra questão e última é 27 

nós continuarmos pedindo pro governo do Estado e pra Secretaria de Segurança mais policiamento, tanto 28 

da civil quanto da brigada, (...) está aqui por que tem um compromisso com a comunidade, estamos aqui 29 

porque temos um compromisso,  e quero que vocês contem conosco, é o encaminhamento que queria 30 

fazer, né, e talvez um abaixo assinado (...), ir atrás também de Aneel. Obrigado. A palavra está com o 31 

Presidente Francisco Morfan (Chico Colono): então pra fazer o encerramento, eu agradeço a presença 32 

de todos os senhores, nossa gloriosa Brigada Militar, na pessoa do nosso comandante, nosso delegado que 33 

teve aqui, nosso Tenente, agradeço também a presença dos nossos vereadores, professora Claudete e à 34 

toda comunidade. Eu quero dizer que sem mobilização não há vitória, isso muitas coisas hoje acontecem 35 

porque os governos no passado não investiram em programas sociais, aonde não chega os programas 36 

sociais, lá no município ou no bairro, começa o quê? O poder do crime tomar conta, o aliciamento, então 37 

assim, eu acho que a cidade é de todos, é um por todos e todos por um, a nossa parte, o prefeito 38 

municipal, no que depende dele, o prefeito Ernani sempre foi parceiro da comunidade, na questão de 39 



 1616 

 

ajudar a nossa gloriosa Brigada Militar, através de viatura, de pessoas, de estagiários, de gasolina, há um 1 

compromisso muito grande, nós temos também um programa juntamente com o governo do Estado que é 2 

o cercamento eletrônico que está sendo desenvolvido pela secretaria de Transporte e Iluminação Pública e 3 

qual vai vir o monitoramento também pro Parque Eldorado, pro Bom Retiro, pra Sans Souci, pra Ilha, pro 4 

Centro da Cidade, isso vai dar mais rapidez pra identificação dos delinquentes, então assim ó, tem vários 5 

programas que está sendo desenvolvido e que, se no passado, o governo tivesse investido em educação 6 

teria menos construções de presídios, menos marginais lá dentro, então os nossos governos foram omissos 7 

e alguém tem que fazer a diferença, nós temos confiar em alguém, e esse alguém estão aqui os 8 

vereadores, estão aqui a vereadora, tá aqui a segurança pública, tem o prefeito municipal e com certeza 9 

levaremos a assembleia e até ao governo do estado pra que se tome conhecimento e consiga viabilizar o 10 

que nós precisamos para Eldorado do Sul, que nós não queremos encontrar uma delegacia fechada, num 11 

final de semana, que muitas vezes o cidadão se desloca de longe e tem que se deslocar até Canoas porque, 12 

por falta de efetivo, isso nós não queremos mais, mas é sempre dentro do diálogo que a gente tem que 13 

resolver as situações, a Câmara de Vereadores, através de todos os vereadores, a vereadora Daiane, é 14 

parceiro da comunidade, está presente em todos os atos. Então deixo aqui o meu agradecimento a todos os 15 

funcionários que contribuíram pra realização desta audiência pública hoje aqui no Bom Retiro, o meu 16 

muito obrigado, um abraço a todos e boa noite a todos. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 17 
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