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O Conselho Distrital de Segurança Pública (CONDISP), órgão colegiado, vinculado à 

Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Paz Social do Distrito Federal, composto 

paritariamente entre representantes da sociedade civil organizada, trabalhadores da área de 

segurança pública e gestores públicos, com atribuições de acompanhar as ações e propor 

diretrizes para as políticas públicas voltadas à promoção da segurança pública, à prevenção e 

repressão da violência e da criminalidade, após debate na sessão plenária ordinária no último 

dia 29 de março de 2018, aprovou a elaboração da presente MOÇÃO em face de todos(as) 

os(as) cidadãos(ãs) atingidos(as) diuturnamente pela violência letal em nosso país, notadamente 

pelo uso indiscriminado e sem controle efetivo de armas de fogo.  

O assassinato brutal de milhares de brasileiros(as) ano após ano reclama dos Entes da 

Federação atuação coordenada e integrada para o controle efetivo de armas de fogo e a repressão 

da letalidade violenta e da ousadia dos criminosos. Tal percepção se funda nos recentes 

assassinatos de CAROLINE PLESCHT, Soldado Policial Militar do Estado de Santa 

Catarina e de MARIELLE FRANCO, Vereadora do Município do Rio de Janeiro, 

MULHERES, TRABALHADORAS, ASSASSINADAS por armas de fogo e, ao que tudo 

indica, em razão de sua profissão/ação. 

Caroline e Marielle representam o desafio que se impõe ao Estado Democrático de 

Direito, bem como às Instituições Republicanas no sentido de – juntamente com a sociedade 

civil organizada e o sistema de justiça criminal, de forma comprometida e solidária – laborar 

no enfrentamento efetivo contra os homicídios por armas de fogo. 

Neste contexto, a presente MOÇÃO tem por finalidade: 

1. A manifestação incondicionada de SOLIDARIEDADE às diversas famílias que hoje 

sofrem com a morte violenta de seus entes, sejam eles membros da sociedade civil, autoridades 

políticas ou profissionais da segurança pública, e ao mesmo tempo manifestação de REPÚDIO 

às mortes violentas de Caroline e Marielle e de todos(as) aqueles que, como elas, foram 

assassinados(as); 

2. EXIGIR dos Entes da Federação medidas imediatas e contundentes, que viabilizem o 

enfrentamento coordenado, integrado e efetivo contra o tráfico de armas de fogo, munições, 

explosivos e artefatos similares; ao mesmo tempo COBRAR a priorização de apurações e 

julgamentos dos homicídios dolosos contra a vida, notadamente aqueles praticados por armas 

de fogo, com vistas a DEBELAR o escalonamento da violência e o enfrentamento ostensivo 

ao Estado Democrático e de Direito e às Instituições Republicanas. 


