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“Doe órgãos, doe sangue, salve vidas”. 

EDITAL Nº 09/2017 

 

Torna pública proposta de Procedimento de Manifestação de 

Interesse Social, e dá outras providências.   

 

Mário Olaídes Rodrigues da Trindade, Prefeito Municipal em Exercício de São 

Luiz Gonzaga, no uso de suas atribuições legais, torna público o que segue: 

 

1 - Divulga, nos termos do Artigo 18 e seguintes da Lei nº 13.019/2014 que 

“Estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da 

sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de 

interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades ou de projetos previamente 

estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos de colaboração, em termos de 

fomento ou em acordos de cooperação; define diretrizes para a política de fomento, de 

colaboração e de cooperação com organizações da sociedade civil; e altera as Leis nos 8.429, 

de 2 de junho de 1992, e 9.790, de 23 de março de 1999.”, proposta de Manifestação de 

Interesse Social, para a oitiva da sociedade sobre o tema. 

2 - A proposta referida no artigo anterior trata-se de projeto do Conselho Comunitário 

de Segurança Pública – CONSEP e da Brigada Militar, cuja integra encontra-se no anexo 

único do presente Edital e no Processo Administrativo nº 716/2017. 

3 - A presente proposta permanecerá pelo período de 15 dias no sítio eletrônico da 

Prefeitura Municipal, www.saoluizgonzaga.rs.gov.br, para que possa ocorrer a manifestação 

da sociedade sobre o tema.   

 

    Gabinete do Prefeito Municipal de São Luiz Gonzaga (RS), 24 de julho de 2017. 

 

 

 

                        Mário Olaídes Rodrigues da Trindade

                                 Prefeito Municipal em Exercício 

 

      Registre e publique-se. 

 

 

     Alex Rodrigo Vicente Nunes 

     Secretário Municipal da Administração e Desenvolvimento 

 

http://www.saoluizgonzaga.rs.gov.br/
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ANEXO ÚNICO DO EDITAL 09/2017 

 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

SSP - BRIGADA MILITAR - CRPO/MISSÕES 

14º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR 

“BATALHÃO CEL JUSTINO” 
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I – IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO 
 

1. Nome do Órgão: CONSEP - Conselho Comunitário de Segurança Publica de 

São Luiz Gonzaga 

2. Endereço: Rua Treze de Maio, 929. Centro,São Luiz Gonzaga – RS. 

3. Telefones: 55 33524501 e 3352 4471 

4. E-mail: 14bpm@brigadamilitar.rs.gov.br 

5. Pessoa para Contato: CARLOS ALBERTO CAÍNO 
 

 

II – AÇÕES PRIORITÁRIAS: 
 

1. Nome do Projeto: Policial Militar Mirim 

 

2. Órgãos envolvidos: CONSEP e BRIGADA MILITAR 

 

3-JUSTIIFICATIVA 

O Projeto Policial Militar Mirim é uma iniciativa do CONSEP- Conselho 

Comunitário de Segurança Pública e 14º BPM- Batalhão de Polícia Militar que 

vem se desenvolvendo com o apoio da comunidade São Luizense. Este iniciou 

suas atividades em 2008 e pretende atender crianças e adolescentes em risco 

social         

A criança por estar em desenvolvimento presidem da orientação da família, 

da escola, mas também se educam em todos os ambientes sociais, por isso é 

fundamental que ocupem seu tempo livre em atividades e grupos saudáveis. 

Percebe-se em nosso município que muitas crianças e adolescentes regularmente 

matriculados na rede de ensino público têm sua vida social restrita ficando 

muitas vezes sem acompanhamento de um adulto no turno em que não estão na 

escola e com poucas oportunidades de lazer e entretenimento. 

O lúdico é necessário para o desenvolvimento cognitivo da criança é 

também do adulto segundo Winnicott,(1971) “(...),é a brincadeira que é universal 

mailto:14bpm@brigadamilitar.rs.gov.br
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e que é próprio da saúde: o brincar facilita o crescimento e, portanto, a saúde; o 

brincar conduz aos relacionamento grupais(...)” (p.63). Também de acordo com 

pesquisa já realizada nessa cidade foi constatado que: 

 

“as crianças se utilizam dos recursos da televisão alienando sua visão de mundo àquela ali 

mostrada, que apesar de diversa é limitada à fantasia e interesse ideológico. Porém para 

aquelas crianças que não tem televisão ou preferem o espaço da rua, entrogetam tal cultura 

totalmente desprovida de noção do limite do seu espaço podendo ficar alheia ao que lhe 

cabe como direito e dever dentro da sociedade. Desta mesma forma pode acontecer com os 

adolescentes que adquirido a cultura de rua podem ampliar seu espaço (limitando dos 

outros) desenvolvendo personalidade indisciplinada além de encontrar a diversão 

momentânea no consumo de substância psicoativa conforme levantamento das causas 

criminais do público da Penitenciaria Estadual de São Luiz Gonzaga.” (DINARELI,2006,P.30). 

 

O projeto social Policial Militar Mirim também se justifica por uma das 

características da Brigada Militar ser a prevenção. Este pretende atingir 

conforme prevê a legislação crianças em riscossociais que cada vez mais se 

tornam vulneráveis a criminalidade. Evidencia-se a necessidade da soma de 

esforços da sociedade com a intenção de minimizar os problemas como a 

exclusão social, a violência, e o uso de drogas. 

 

“É dever da família da comunidade da sociedade em geral e do poder público 

assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à 

saúde, à alimentação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 

respeito, à liberdade e a convivência familiar e comunitária além de colocá-los a salvo 

de toda forma de negligencia, discriminação, exploração, violência, crueldade e 

opressão.” (ECA, art.4º). 

 

Neste contexto entendemos que é fundamental somar esforços para criar 
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oportunidades de aproximação da polícia com as famílias, tendo o foco 

centralizado nas crianças, onde através do projeto possam ser desenvolvidos 

vínculos de confiança e respeito, oportunizando a transmissão e assimilação de 

valores de moral e ética, tornando esses em futuros cidadãos, exemplos positivos 

para a comunidade, conhecedores de seus direitos.  

 

4. Objetivo: 

Geral 

Incentivar a cidadania assegurando uma vida digna com mais oportunidades 

de educação e lazer. Encorajando as crianças a vencerem as dificuldades, 

assumindo atitudes mais participativa e responsável.  

Entendendo a sua importância como agentes de sua própria história, capazes 

de transformar a sua realidade, construindo uma visão positiva da vida. E assim 

poder vivenciar e valorar de forma correta os princípios fundamentais para uma 

vida em sociedade: respeito; solidariedade; paz; igualdade; honestidade; 

cooperação; tolerância; direitos e deveres, buscando seu espaço na sociedade. 

Específicos 

 Incentivar aos bons costumes e respeito ao próximo; 

Orientar sobre os direitos humanos da criança e do Adolescente; 

Ordem unida com objetivo de coordenação e participação em desfiles; 

Incentivar a valorização da vida e auto-estima; 

Oportunizar a prática de esportes, lazer e recreação; 

Orientar sobre trânsito e meio ambiente;  

Prevenir contra drogas; 

Participar de atividades culturais; 

Motivar o hábito da pesquisa e leitura;  
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Promover a participação em ações solidárias; 

Incentivar a espiritualidade e ao ecumenismo;  

Envolver em atividades específicas de Policial Militar (missão da BM, culto 

aos símbolos nacionais e hinos); 

Conhecer o serviço de radio patrulha; 

 Realizar visita ao Exército Brasileiro; 

Visita à biblioteca municipal; 

Visita ao museu; 

Atividades conjuntas com a Polícia Ambiental; 

 Realizar excursões a pontos turísticos da região; 

Visitar entidades regionais; 

Realizar encontros com pais e alunos com fins de integração; 

5– META 

Vinte e quatro crianças na faixa etária de 07 a 09 anos de idade, oriundos de 

famílias em vulnerabilidade social da cidade de São Luiz Gonzaga, devidamente 

matriculados na rede de ensino público. 

6-METODOLOGIA 

A metodologia baseia- se na interação entre comunidade, Brigada Militar e 

crianças inscritas no projeto. As crianças participarão de oficinas, palestras, 

debates, passeios, dinâmicas de grupo, eventos e brincadeiras em três dias da 

semana: as segundas-feiras à tarde com um grupo de onze em turno inverso ao 

escolar, às quintas-feiras no período da manha com outro grupo inverso ao turno 

escolar, além dos sábados à tarde com todos os participantes. As atividades serão 

realizadas no 14ºBPM.  

As crianças receberão fardamentos que caracterizarão o grupo. O Projeto 
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Policial Militar Mirim terá duração de dois anos para cada turma e em sua 

culminância haverá uma atividade festiva onde o aluno receberá um diploma de 

participação.  

7. Detalhar: 

7.1 – Tabela de custos do Projeto: 
QUANT ESPECIFICAÇÃO DO 

MATERIAL 

VALOR UN R$ VALOR TOTAL 

R$ 

28 ABRIGO DE NYLON 154,00 4.312,00 

03 COTURNOS ULTRA LEVE 150,00 450,00 

06 PARES DE LIGA 5,00 30,00 

04 GORROS DA BRIGADA 

MILITAR 

28,00 112,00 

04 CINTA COM FIVELA 24,00 96,00 

 

7.2-Valor total do Projeto: R$ 5.000,00(cinco mil reais) 

 

7.3 – Fontes de Pesquisa: 
       - Lojas Casulos...............3352-4575 

8. Público Alvo: 

O publico será as crianças selecionadas através das escolas da rede 

municipal e estadual deste município. 

 

7. Cronograma das atividades. 

Serão desenvolvidas com atividades previstas semestralmente, 

interrompendo durante as férias escolares e retorno conforme segue o calendário 

do ano letivo. 

 
 

São Luiz Gonzaga, RS, 24 de julho de 2017. 

 

 

Mauricio Marques Caino 

Presidente do CONSEP 

 

 


