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Apresentação do Programa Vizinhança Solidária em Itamambuca
Foi apresentado no dia 12 de novembro, na sede da
SAI, o Programa Vizinhança Solidária. Publicamos
abaixo a Ata da reunião. Procure maiores
informações junto à SAI. Participe!
ATA DE REUNIÃO DO PROGRAMA VIZINHANÇA SOLIDÁRIA
(PVS) EM ITAMAMBUCA
Assunto: Apresentação do Programa Vizinhança Solidária (PVS)
em Itamambuca
Data: 12/11/2016
Local: Sede da SAI – Biblioteca Comunitária
A reunião começou às 19:30 h, mesmo com a forte chuva que caiu durante o período.
Com a palavra o Capitão Robert Scott Brunocato Neill, Comandante da 3ª Cia do 20º Batalhão da Polícia Militar do Estado de São Paulo,
responsável pelo policiamento em Ubatuba, apresentou seus auxiliares que o estarão apoiando no PVS em Itamambuca: 2º Sargento PM Destro,
Cabo PM Robson e Soldado PM Arlindo.
Em seguida explanou sobre o programa, destacando que o loteamento de Itamambuca foi escolhido como piloto em Ubatuba, por ser referência
de sociedade civil organizada. Ressaltou também a importância da participação dos proprietários do loteamento, tanto em ações preventivas
(prevenção primária) como no monitoramento de atitudes suspeitas. Foram mostrados cases de sucesso em outras cidades e bairros. No caso
do nosso loteamento, apenas pela maior aproximação com a PM já tivemos resultados positivos, como a captura de um infrator da lei procurado
por homicídio em MG e a desarticulação de um potencial delito, este último caso graças à percepção dos próprios moradores.
Dando sequência às fases de implementação do PVS, foi designado como Tutor do programa no nosso loteamento o Sr. José Geraldo Ferreira
da Silva, Supervisor de Zeladoria da SAI. O Tutor é a pessoa responsável por fazer o elo entre o loteamento de Itamambuca e a PM. Também
será a pessoa que representará a SAI nas reuniões mensais do Conselho de Segurança de Ubatuba (CONSEG), realizadas na sede da OAB de
Ubatuba. Estas reuniões têm a participação, além do Comandante da PM de Ubatuba, de um representante da Prefeitura e de representantes
dos bairros. Ali são discutidas questões referentes à segurança da cidade e dos bairros e podem ser apresentados pleitos. Estas reuniões têm
caráter formal, com elaboração de atas. O Sr. José Geraldo já participou da última reunião, ocorrida em 01/11/2016.
O próximo passo consiste em orçar os equipamentos e instrumentos que serão utilizados para o
funcionamento do PVS no loteamento. Neste caso serão instaladas placas de sinalização do programa,
conforme modelo definido pela PM (abaixo). Nestas placas, além do logotipo do programa, insere-se a
frase: “Área vigiada pela comunidade – Comunicamos toda atitude suspeita imediatamente para a polícia”.
Abaixo ficam visíveis os logos da PM, da Polícia Civil, do CONSEG de Ubatuba e da SAI. A ideia é instalar
2 placas grandes na entrada da BR e na Base Comunitária, além de placas nas esquinas das ruas.
Opcionalmente também poderão ser instaladas placas nas residências, sendo estas a custo de cada
proprietário que desejar. Também serão adquiridos pela SAI 2 aparelhos celulares com linha, para
instalação do aplicativo Whatsapp. Através deste aplicativo os proprietários poderão se comunicar 24h
rapidamente com a SAI, dando informações sobre atitudes suspeitas no loteamento. O Tutor se
encarregará de filtrar e passar as informações para a PM. Em paralelo, o número 190 também poderá ser
acionado.
Existe também a fase de avaliação dos resultados, que será feita periodicamente através de reuniões com
os proprietários.
A reunião terminou às 21:00h.

