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Determina a presença de um repre-

sentante da Guarda Civil Metropo-
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Conselho de Segurança (CONSEG). 
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FERRAZ 

Sala das Sesses, de 1.991 

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - Decreta: 

Artigo 19 - Determina, a presença de um represen 

tante da Guarda Ci vil Metropolitana, nas reuniCies mensais do Con 

selho de Segurança .(CONSEG),.que ocorrem nos Distritos Policiais des 

te Município . 

Artigo 29 - Esta Lei entrará em vigor na data - 

de sua publicaçao, revogadas as disposiçOes em contrário. 
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JUSTIFICATIVA 

Como é Fie conhecimento geral, mensalmente 
bi 

ocorrem reuni6es do Conselho de Segurança (CONSEG) nos Distritos 

Policiais deste Municipio, Conselho este áprmádo por representantes 
h 

da Comunidade local, e'das Policias Civil e Militar. 

Durante estes encontros, são ventilados 

assuntos de interesse da comunidade, com relaçao a segurança padica r  

cabendo aos representantes das policias Civil e Militar ouvirem os re 

clamos da população bem como prestarem informaçOes sobre a atuação da-

sua corporaçao. 

Quando o assunto. em tela diz respeito as 

atribui0es inerentes a.Guarda Metropolitana, os participantes do-, 

CONSEG não dispogm de qualquer tipo de informação tendo em vista • 

ausência de representante daquela milicia nas reuniCies". 

Ao apresentar esta. propositura, este Veread ,  

pretende colaborar com os membros do.CONSEG, para que este movimento 

.amplie o seu raio de ação, obtendo maior sucesso .no resultado, e perm 

tindo maior . e melhor integração_ entre a Policia e o povo, na busca: d ,  

aprimoramento da .Segurança Palica. 
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