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ATA Nº 001/2022 – AUDIÊNCIA PÚBLICA 
 
Aos treze dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois, às dezenove 
horas, na Sede da Câmara Municipal de Vereadores de Roca Sales, reuniu-se em 
Audiência Pública a comunidade de Roca Sales, sob a coordenação da Câmara de 
Vereadores, para tratar sobre possíveis soluções e melhorias no âmbito da 
Segurança Pública no Município. Aberta a Audiência pelo Presidente da Casa, 
vereador Tairo Weirich, o mesmo cumprimentou o público presente e explanou 
sobre os objetivos da Audiência Pública. Referiu o aumento da criminalidade no 
município de Roca Sales nos últimos meses, principalmente com relação a furtos 
e roubos, causando insegurança e prejuízos financeiros aos munícipes A seguir, o 
Presidente Tairo concedeu a palavra ao Delegado da Polícia Civil, Senhor Alex 
Edmundo Assmann, que aproveitou a oportunidade para destacar a importância do 
tema. A seguir, o Delegado de Polícia Civil apontou dados relativos aos registros 
de furtos e roubos junto à Delegacia local, ressaltando ser baixo o número de casos 
que são objeto de registro através de Boletim de Ocorrência. Desta forma, destacou 
a importância de que todo cidadão que for vítima de furto ou roubo faça o registro 
do fato criminoso, seja junto à Delegacia de Polícia do Município, seja de forma 
virtual, a fim de que os números de registros representam a realidade, pois somente 
desta forma será possível às autoridades do Município pleitear o aumento no 
número de policial militares lotados junto à Brigada Militar de Roca Sales, 
atualmente deficitário, comprometendo o policiamento ostensivo. Após, o 
Presidente Tairo colocou a palavra à disposição do Tenente Coronel QOEM 
(Comandante do 22 BPM), Senhor Alessandro Augusto Bernardes dos Santos, que 
parabenizou a Casa Legislativa pela iniciativa da Audiência Pública e salientou ter 
conhecimento da situação atual da criminalidade no município, colocando-se à 
disposição para auxiliar no que for necessário. Destacou, também, a importância 
do trabalho de inteligência policial, essencial para o levantamento de dados para a 
realização de operações e no combate ao tráfico de drogas e outros crimes. 

Certifico que a presente Ata foi 
aprovada por unanimidade, na 
Sessão do dia 13/06/2022, e 
publicada no painel oficial da 
Câmara, no dia 14/06/2022. 

Roca Sales, 14/06/2022. 
 

Lucas Matheus Zerwes 
Diretor de Expediente 
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Informou que no Município de Roca Sales inexiste policiamento ostensivo durante 
as 24 horas por dia, mas ressaltou que tal fato não deve ser utilizado como desculpa 
para a insegurança, na medida em que os policiais militares estão se esforçando 
diariamente para combater a criminalidade, porém muitas vezes a Brigada Militar 
realiza a prisão do meliante e, ato contínuo, o Poder Judiciário realiza a soltura do 
preso, ainda mais em casos de furtos e roubos, considerados como crimes de menor 
potencial ofensivo. Na sequência, o Presidente oportunizou a palavra ao Tenente 
da Brigada Militar, Senhor Nilson Friedrich que, por sua vez, informou que Roca 
Sales vem apresentando um aumento expressivo no número de furtos e, em muitos 
casos os meliantes acabam sendo capturados pela Brigada Militar, porém a maioria 
é posto em liberdade pelo Poder Judiciário, frustrando a manutenção do criminoso 
na prisão. Ressaltou que seria de suma importância a presença e o posicionamento 
dos representantes do Poder Judiciário e da Promotoria de Justiça. Após, destacou 
a importância do sistema de Videomonitoramento no município, principalmente 
para a identificação e localização dos meliantes. Após, o Presidente convidou o 
Presidente da CIC Roca Sales, Senhor Renato de Vargas para fazer uso da palavra, 
o qual esclareceu que a entidade associativa está à disposição para auxiliar a 
população no que for preciso. Quanto ao videomonitoramento, Renato destacou 
que mais importante do que a instalação de novas câmeras na cidade é a alocação 
de pessoas que monitorem as imagens captadas por estas câmeras, o que não 
ocorre atualmente. A seguir, o Presidente da Câmara oportunizou aos presentes à 
Audiência Pública a realização de questionamentos, colocações e sugestões. Os 
munícipes, em suma, fizeram vários questionamentos e sugestões em relação a 
situação da Segurança Pública, tais como: Elaboração de política municipal de 
prevenção à criminalidade; Criação do Gabinete de Gestão Integrada Municipal – 
GGIM; Maior atuação do Conselho Municipal de Segurança Pública – 
CONSEPRO; Conscientização da população quanto a importância dos registros 
de ocorrências de furtos e roubos, eis que os números atuais não representam a 
realidade do Município de Roca Sales; Conscientização da comunidade quanto a 
importância da denúncia dos crimes para a identificação dos delinquentes, bem 
como para que não adquiram produtos ou objetos de origem suspeita ou duvidosa; 
Atuação integrada junto às Associações de Bairro do Município; Tratamento 
adequado aos usuários de drogas; Aumento do número de policiais miliares 
lotados junto à Brigada Militar de Roca Sales; Atuação da Brigada Militar em 
Roca Sales durante 24 horas por dia; Retorno da Brigada Militar ao prédio 
atualmente em reformas, situado à Rua 31 de Março; Finalização da implantação 
do sistema de videomonitoramento, com a instalação de todas as câmeras previstas 
no projeto inicial; Necessidade de pessoa responsável por monitorar as imagens 
das câmeras de monitoramento; Melhoria da iluminação pública, em especial, em 
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locais estratégicos para criminosos, como junto ao trilhos de trens e ruas de menos 
circulação de pessoas. Ao final, o Presidente mencionou que todos os 
apontamentos e avaliações serão analisados para a elaboração de um Plano de 
Ação. Agradeceu a presença de todos. Nada mais havendo a se tratar, encerrou a 
Audiência Pública. Dia 13 de junho de 2022. 
 
 
 
Tairo Weirich, 
Presidente da Câmara de Vereadores. 

 


