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ATA DE REUNIÃO
REDE COMÉRCIO PROTEGIDO

No dia 18 de novembro, às 19:00hs, no Plenário da Câmara Municipal de
Bela Vista de Minas, reuniram-se os vereadores: Gerci Armelindo
Evangelista – Presidente da Câmara Municipal, Erivaldo Berto Alexandre,
Carlos Alberto Pereira de Souza, José Geraldo Albino, Diogo Aurélio Silva,
Prefeito Municipal Wilber José de Souza, Comandantes da Polícia Militar os
senhores: Márcio Conrado de Oliveira, Márcio Passos Alvarenga,
comerciantes locais, conforme consta na lista de presença em anexo, para
inteirar sobre a Rede Comércio Protegido sobre. Dando início à reunião, o
Presidente da Câmara Municipal o Senhor Gerci Armelindo Evangelista
agradeceu a presença de todos e passou a palavra ao Comandante da
Polícia Militar o senhor Márcio Conrado de Oliveira. O Comandante
Conrado fez uma explanação sobre a Rede Comércio Protegido que tem
por objetivo principal reduzir o índice de crimes cometidos na região
central, sobretudo em estabelecimento comerciais. O propósito de
estarmos aqui reunidos é para dar início aos trabalhos da Rede de
Comércio Protegido. Explicou aos comerciantes, em aprimorar a segurança
de seus estabelecimentos como: câmara de filmagem de boa qualidade e
gravação; alarmes de acionamento; reforço nas trancas e travas de
segurança nas porta e janelas; como também grades; cortinas persianas;
(estabelecimento bancários) deixar iluminados os estabelecimentos
durante à noite após o fechamento do local; ficarem atentos com indivíduos
suspeitos e acionar a PM e comunicar os outros comerciantes que ficarão
atentos. Salientou também que a rede de comércio protegido pode se fazer
também em residências, que chamamos de rede de vizinhos protegido. O
Comandante Conrado solicitou dos comerciantes para providenciar a placa
modelo padrão – rede comércio protegido, e brevemente estaremos
inaugurando. Comunicou que já foi afixado em vários locais os números de
telefones para contato com a PM. O Sargento Alvarenga comunicou que a
PM de Bela Vista terá mais um número de celular e será Watsap, e que os
interessados poderão deixar os nomes, endereços, número de celular, que
farão parte do grupo, mais um método que teremos em comunicar em caso
de urgência, emergência, suspeita. O Sargento Alvarenga solicitou da
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população que reivindique, cobre da PM aquilo que julgar necessário, e
estão à disposição da população para melhorar e desempenhar o trabalho
em favor da segurança da cidade. O Comandante Conrado comunicou que
foi implantado em Bela Vista um plantão na avenida principal no horário de
17:00hs as 18:40hs, onde o fluxo de veículos e pedestres é intenso, fora
este horário sempre há policiais, e uma moto da polícia circulando, nas
proximidades dos locais das redes bancárias e dos locais de grande
movimento, e que a viatura que está em Bela Vista é da cidade de Nova Era,
pois a viatura de Bela Vista teve perda total em um acidente quando estava
na captura de um assaltante. Os cidadãos presentes colocaram para os
Comandantes e autoridades municipais sobre presenças de vários motos
e pessoas desconhecidas, e algumas até encapuçadas nas proximidades
das E.E. Padre Oswaldo de Podestá, e do mau atendimento do 190 da PM
de João Monlevade para com Bela Vista, da necessidade de aumentar o
efetivo policial da cidade, comentaram também que depois da reunião
realizada no dia 04 de novembro do corrente deu para notar que já houve
melhoria quanto rondas da polícia na cidade e nos bairros, houve
repercussão, muitos já estão sabendo que a PM de Nova Era está dando
suporte para Bela Vista. O Comandante Conrado disse que irá fazer vigia
nas imediações, e quanto ao atendimento ao 190 irá levar ao
conhecimento do seu superior. Quanto o aumento do efetivo necessita de
força política e da comunidade para reivindicar aos superiores.
Aproveitando o Comandante Conrado solicitou do Senhor Prefeito que
viabilize as podas das árvores da cidade, é mais uma precaução para
segurança dos munícipes. Comentou também iluminação pública é
primordial para segurança. O Senhor Prefeito Wilber José de Souza
comunicou que a partir de janeiro/2015, o Consórcio Intermunicipal
Multissetorial do Médio Piracicaba que vai gerir os ativos de iluminação
pública dos municípios da região, e que a maioria das lâmpadas dos postes
serão trocadas. Os Vereadores Erivaldo e Diogo Aurélio disseram que
estão disposto em somar com o Executivo e companheiros do Legislativo e
comunidade para viabilizar o aumento do efetivo policial em Bela Vista, e
solicitou dos presentes que sejam mais participantes, confiantes, que isto
com certeza terá um retorno positivo. Ficou acordado entre os presentes
uma reunião para o dia 09 de dezembro/2014, às 19:00hs, para dar
continuidade ao assunto. Encerrados os trabalhos às 21:45hs, nada mais
havendo a tratar, encerrou-se a reunião e lavrou-se a ata, que depois de
lida e se achada conforme será assinada pelos presentes. Sala das sessões
da Câmara Municipal, 18 de novembro de 2014.
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