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ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DISTRITAL DE SEGURANÇA PÚBLICA – CONDISP
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Aos vinte e dois dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezoito, com início às 14h54, na
sala de crise da Subsecretaria de Integração e Operações de Segurança Pública – SIOSP,
localizada no SAM – Conjunto "A", Bloco "A", Edifício SIOSP – Brasília/DF, foi realizada a 9ª
Reunião Ordinária do Conselho Distrital de Segurança Pública – CONDISP, aberta e presidida
pelo Sr. Edval de Oliveira Novaes Júnior, Presidente do Conselho, Fizeram-se presentes os(as)
senhores(as) Conselheiros(as), Alexandre Varela, Vice-Presidente do CONDISP (DF em
Movimento); Pehks Jones Gomes Da Silveira (SSP/DF); Vânia Costa Martins (SEED/DF); Cícero
Jairo de Vasconcelos Monteiro (PCDF); Flávia Portela (FECONSEG); Emerson Frederico de
Rezende Esteves (DETRAN/DF); Wilmar Rodrigues Ferreira (CONSEG); Felipe Areda Pereira de
Brito (SEDESTMIDH); Leonardo Cidade Castello Branco (CACI); Everardo de Aguiar Lopes (DF
EM MOVIMENTO); Guilherme Alves Carvalho (FÓRUM DE CULTURA); Rogério Silva Leão
(ASSOC OF PMDF); Marcelo de Sousa Ferreira (SINPOL/DF); Márcia Letícia de S.C. Dutra (SIND
DENTRAN); Marcele Alcântara de Almeida (SINPOL); Jhemerson Tiago Lima Andrade (SECRIA);
Ana Cláudia Pinheiro da Silva (CENTRO EST CIDADE); Jair Dias Franco (CLUBE CBMDF); Valdir
Luiz Ferrari Júnior (CLUBE OF CBMDF); George Felipe de Lima Dantas (ASSOC RESERVA PMDF);
foram apreciados os seguintes pontos de pauta; Item1) Abertura: A Reunião foi iniciada após
a verificação e constatação do quórum deliberativo. Item2) Aprovação das Atas: O Presidente
perguntou se algum(a) Conselheiro(a) tinha alguma observação quanto a ata da 8ª Reunião
Ordinária, abrindo a votação para aprovação das atas ou modificações, e as mesmas foram
aprovadas por unanimidade sem alterações. Item3) Aprovação do Relatório Anual do
CONDISP: foi aprovado por unanimidade. Item4) Apresentação da proposta de Resolução do
CONDISP sobre o perímetro urbano dos presídios: Após termino da apresentação, foi aberta a
palavra ao pleno para considerações, a conselheira Marcele demonstrou preocupação com a
ampliação das estruturas, principalmente na questão das visitas que ficam alocadas na
avenida de entrada do complexo penitenciário, número alto de transeuntes e também a
estrutura de treinamento onde são manipulados vários tipos de calibre e dependendo pode ir
muito longe e se for construído área residencial perto do perímetro pode atingir essas
estruturas. Outro fator colocado foi a questão da contenção ser prejudicada em caso de
rebelião, citou que São Sebastião já é muito próximo do complexo penitenciário e que já
chegou a recapturar fugitivos no jardim botânico, citou também perto da área do perímetro
uma invasão do MST, condomínios que estão adensando, o entorno do perímetro está sendo
tomado pela área urbana. O Conselheiro Guilherme citou uma área no mapa onde existem
áreas residenciais em expansão onde estão próximas do perímetro de segurança e a longo
prazo teria que ser feito a retirada de residências dentro do perímetro e seria outra medida
mitigatória, politicamente muito onerosa, quando começar a apresentar problemas. O
Presidente fez observação informando que o perímetro apresentado não é perímetro da
fazenda da papuda, não existe nada sendo construído dentro do perímetro de segurança
legalmente constituído. O que está acontecendo é que as construções estão chegando
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próximo ao limite do perímetro, não existe nada contrário ao que está permitido na lei. Foi
projetado o perímetro oficial onde o presidente pontuou que na época da construção do PDF,
os gestores da época disseram que chamaram atenção do governo federal do porque não
colocar o PDF mais para dentro do perímetro próximo aos prédios já existentes e foi opção
deles colocarem próximo ao limite do perímetro e agora não tem como solucionar. Opção
errada deles que agora pode apresentar problemas. O Conselheiro Leão colocou a questão do
perímetro de segurança na residência oficial de aguas claras onde o limite foi violado e foram
construídos dois prédios e quando foram interceder na TERRACAP foram informados da
construção de mais dezoito prédios na área e foram inviabilizadas essas construções. Esses
dois prédios construído inviabilizaram o uso da residência oficial principalmente o uso de
helicóptero, onde não se podia pousar. Citou que o envolvimento da TERRACAP nesse
processo da papuda é importante. O Conselheiro Marcelo informou que preocupa a área
hachurada do relatório que não pertence ao perímetro, preocupa o adensamento
populacional porque será uma área de fuga do preso evadido e sendo colocada a população
em risco onde os mesmos iriam adentrar na primeira residência que tiverem oportunidade
podendo até fazer a pessoa de refém, com esse aumento de residências quantas pessoas
iriam começar a morar em virtude da proximidade, facilitando muito as organizações
criminosas se organizarem ao redor do perímetro, pois lideranças vindo para o presídio
federal, facilitando as visitas e a organização externa das mesmas. O Conselheiro George
pontuou a questão da escala do mapa, perímetros, áreas, discussão sobre a ocupação das
áreas de fronteira ao perímetro por organizações criminosas que já deram prova nacional
dessa capacidade nas comunidades, talvez o problema psicossocial deva ser apresentado de
maneira igual ou maior que a questão física de limites de alcance. Como trabalhar essa
questão dentro de uma interação no âmbito do DF, envolvendo a SSP e várias outras
instâncias, porque o que está em risco é a comunidade como acontece em RJ e SP com as
organizações criminosas. A Conselheira Marcele aponta que quando o apenado tem sua
sentença proferida, muitos familiares se mudam para São Sebastião, onde a mesma já existe
vários familiares de presos. Várias visitantes passam a noite na entrada do complexo
penitenciário e o espaço da avenida vira um grande acampamento, com várias pessoas,
conforme aumenta a quantidade de presídios, aumentará a quantidade de visitantes.
Conselheiro Varela citou que seja feito dentro do relatório alguma redação que dificulte essa
apliação residencial para outras áreas. O Presidente informou que existe um processo em
andamento onde o DEPEN pede ao GDF a ampliação da área de segurança da papuda e dentro
desse documento a própria SSP também pediu a ampliação de uma outra área. Esse processo
está rodando a 4 ou 5 meses e já houve uma primeira reunião com o governador e outros
órgãos do governo e realmente a área 3 do mapa já está em processo adiantado para uso
urbano. Foi colocado em votação se o CONDISP se manifesta ao governador em relação ao
relatório, sendo aprovado por unanimidade, foram feitas alterações textuais e posteriormente
será remetida ao governador como manifestação do CONDISP. Item 5) Apresentação de
Relatório Final da Comissão Temporária para Estudo sobre Doenças Infectocontagiosas no
Sistema Prisional: Após termino da apresentação, foi aberta a palavra ao pleno para
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considerações, o Conselheiro Rasia informou que na última reunião dia 18/12/2017 foi
solicitado um estudo depois de questionamentos sobre disponibilizar ambulâncias do SAMU
ou CBMDF nos dias de visita na papuda, foi feito o levantamento com ano base 2016, onde
durante o ano todo ocorreram 11 atendimentos dentro da papuda, desses 11, 8 foram de
caráter clínico, em 2016 tiveram mais de 121 mil ocorrências no CBMDF, dessas, 75 mil como
atendimento pré-hospitalar. Essas ocorrências dentro da papuda correspondem a 0,039% do
que o CBMDF faz. Baseado na experiência e agora com o estudo, esse documento
apresentado foi juntado ao relatório para coadunar com todo estudo feito por esse relatório.
O Conselheiro Pehks pediu para que o relatório recebido pela SSP da sesipe relativos aos
atendimentos na papuda, fossem juntados ao relatório pois o mesmo estava com dados
desatualizados. O Conselheiro Everardo colocou que a comissão trabalhou com dados
corretos da Secretaria de Saúde e que as representantes da mesma informaram que a
questão central para a prevenção a longo prazo e um processo mais eficaz era a implantação
da lavanderia. Além de licitação e debate, iniciativa privada ou pública, a saúde recomenda e a
SSP, o CONDISP e a própria Secretaria de Saúde trabalhassem como prioridade esse tema.
Foram feitas as correções pontuais ao texto do relatório e submetido ao pleno para votação e
o mesmo foi aprovado por unanimidade. Item6) Criação de GT para elaboração de sugestões
do Conselho para regulamento das próximas eleições: O Conselheiro Pehks apresentou uma
proposta de um grupo reduzido para rascunhar o edital baseado no primeiro e baseado no
que foi discutido nas reuniões, para que no ato de constituição da comissão eleitoral já
entregue a ela o rascunho do que se pretende como colegiado para um próximo processo
eleitoral, que foram deliberados os(as) seguintes Conselheiros(as): Flávia Portela, Pehks Jones,
Guilherme Carvalho, Alexandre Varela e Marcelo Ferreira. Item7) Definição do Plano de Metas
do CONDISP para o ano de 2018: Ficou como pauta para próxima reunião, O Conselheiro Leão
pontuou que se as câmaras temáticas tivessem em funcionamento integral talvez não
precisasse de elencar pautas prioritárias, pois as mesmas poderiam ser resolvidas dentro das
mesmas, pediu envolvimento maior dos(as) Conselheiros(as). O Conselheiro Guilherme
sugeriu que fossem enviadas via e-mail as sugestões de pautas para serem discutidas antes da
próxima reunião ordinária. Item8) Informes e Encaminhamentos: A Secretaria executiva
informou que as publicações das designações dos(as) novos(as) Conselheiros(as) serão
efetivadas na maior brevidade possível e os relatórios aprovados na reunião disponibilizados
via e-mail e no site da SSP na aba do CONDISP. Sem mais para o momento, a reunião foi
encerrada às 17h21, sendo que eu, Caio Valente, Membro da Secretaria Executiva do
CONDISP, lavrei a presente ata.
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