
Ata da 3ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Juventude – COMJUV 

 

 No dia 07 de abril de 2021, às 19h, os membros do Conselho Municipal da 
Juventude – COMJUV reuniram-se através da plataforma Google Meet, cuja abertura 
foi realizada pelo, Presidente João Candido. 

 Instaurada a sessão, o presidente do conselho apresentou as autoridades 
convidadas, Cap. Alexandra Jardim comandante da 2ªcia do 46°BPM/i, Inspetor Elvis 
de Jesus comandante da GCM e senhor Marco Freire conselheiro tutelar.  Em seguinte, 
iniciou-se o cumprimento dos assuntos em pauta, da seguinte maneira: 

1) Os comandantes das forças de segurança fizeram suas considerações iniciais 
falando um pouco das ações preventivas que já vem sido feitas pelas forças de 
segurança em questão dos fluxos e aglomerações de pessoas;  

2) Conselheiro tutelar Marquinho Freire falou sobre a atuação do Conselho, 
delimitando o campo de atividade, esclarecendo suas funções e sugerindo o 
fortalecimento das parcerias do conselho com a PM e a GCM; 

3) Comandante Alexandra explicou sobre o trabalho de inteligência e coleta de 
informações por parte das equipes de segurança, bem como incitou a 
participação da população nesse trabalho para que as ações preventivas sejam 
mais efetivas; 

4) Conselheira Sabrina Pereira sugeriu a possibilidade da responsabilização dos 
pais dos adolescentes frequentadores dos fluxos; 

5) Munícipe Eduardo Moraes, morador do Campo dos Alemães, tomou a palavra 
para relatar o que tem ocorrido nos fluxos, bem como a impressão dos 
moradores acerca do trabalho das forças de segurança, elogiando as medidas 
adoradas até o momento. O munícipe também sugeriu algumas medidas, como 
a instalação de uma base móvel da GCM aos finais de semana e a utilização das 
câmeras de monitoramento para ajudar na fiscalização (para multar os carros 
nos locais onde existem as "placas anti-fluxo", por exemplo); 

6) Conselheiro Alef Ramos, servidor na área de fiscalização de posturas, explanou 
sobre o trabalho do Departamento de Fiscalização e os bons resultados das 
ações conjuntas em parceria com as forças de segurança, em especial com 
relação ao êxito no trabalho de prevenção e repressão de festas clandestinas; 

7) Conselheiro João Cândido, presidente do COMJUV, tomou a palavra para 
reforçar a necessidade de conscientização das pessoas e dos trabalhos de 
conscientização por parte do Poder Público e também dos munícipes, como a 
forma mais efetiva e colaborativa para a solução do problema; 

8) Conselheiro tutelar Marquinho Freire retomou a palavra para falar sobre a 
necessidade de uma interdisciplinaridade de ações para solucionar o problema 
dos fluxos, por meio da abertura dos espaços públicos e do oferecimento de 
projetos de cultura, contudo ressaltou a inviabilidade das atividades durante a 
pandemia, sugerindo ao COMJUV que estude políticas públicas capazes de 
serem inicialmente implementadas na modalidade digital/virtual 



9) Comandante Alexandra expôs as dificuldades do trabalho da polícia devido a 
retaliação violenta por parte dos frequentadores dos fluxos, sugerindo a 
proposição de alternativas por meio do COMJUV 

10) Inspetor Elvis, em sede de considerações finais, reforçou o trabalho de 
inteligência preventiva da GCM, a retomada de espaços públicos que estavam 
tomados e, principalmente, a ocupação preventiva dos espaços públicos para 
impedir a formação dos fluxos 

11) Após as considerações finais o conselheiro João Cândido, presidente, 
agradeceu a todos pela presença e pela participação ativa no debate, 
comprometendo-se a repassar o conteúdo aos demais conselheiros para a 
propositura de projetos e ações 

 
Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho Municipal da Juventude, 
estendeu a todos os presentes seus agradecimentos e declarou encerrada a reunião. 
Lavrada a presente ata, que após lida aprovada, vai por todos assinada.  
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