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Comissão Organizadora começa a
discutir regras para a 1ª Conseg
O Ministério da Justiça (MJ) abriu o
ciclo de definições sobre o Regimento
Interno da 1ª. Conferência Nacional
de Segurança Pública (Conseg),
marcada para agosto de 2009, em
Brasília. Este mês, o ministro Tarso
Genro instalou a Comissão Organizadora Nacional (CON), formada
por 35 representantes da sociedade
civil, Ministério Público, Defensoria
Pública, poderes Judiciário e Legislativo, gestores e trabalhadores da
segurança.
Centro político e decisório no processo da 1ª. Conseg, a CON tem como
primeira missão elaborar o regimento
interno da Conferência. Também é
responsável pela criação de diretrizes
para as etapas estaduais e municipais,
que ocorrerão de abril a julho de 2009.
Os próximos encontros da CON serão

“A 1ª Conseg é uma oportunidade
de aprofundar o debate sobre o
Pronasci. É preciso que, como
conseqüência desse programa, a
discussão se alastre pelo conjunto
da sociedade.”
Ricardo Balestreri, secretário
nacional de Segurança Pública

“Essa Conferência é supra e
pluripartidária e chama governos e
a sociedade para responder uma
questão-chave: como podemos
estabelecer um ciclo virtuoso
de integração para a produção
de políticas públicas nacionais
efetivas.”
Tarso Genro,
ministro da Justiça

nos dias 30 de setembro, 15 de outubro e 24, 25 e 26 de novembro.
A 1ª. Conseg abre uma oportunidade inédita para o Brasil avançar no
processo de construção de um novo
modelo de segurança pública. Nesse
sentido, o MJ tem participado de diversos eventos no país e empenhado
esforços para ampliar a adesão da sociedade ao processo de elaboração da
1ª. Conseg e difundir novos conceitos
para a segurança pública.
O projeto da Conferência já foi apresentado a gestores do setor de segurança de 18 estados e 84 municípios
envolvidos no Programa Nacional de
Segurança Pública com Cidadania
(Pronasci), entre outros.

“A instalação da CON é um
momento inédito de participação
social nessa área. Encontram-se
na mesma mesa colegiados nacionais de gestores, associações
de sindicatos de trabalhadores
e redes da sociedade civil de
maior destaque na discussão da
segurança pública.”
Alberto Kopittke,
coordenador geral da Conseg

Próximos passos

30 de setembro

2ª reunião da CON. Início da discussão do
regimento interno da 1ª Conseg.

15 de outubro

3ª reunião da CON. Última discussão do
regimento interno e aprovação do texto.

24 a 26 de novembro

4ª reunião da CON. Definição de
estratégias de mobilização e divulgação
da Conferência.

25 e 26 de novembro

2ª reunião do Fórum Nacional
Preparatório.

26 de novembro

Lançamento oficial da 1ª Conseg.
Assinatura do decreto de convocação
pelo presidente Luiz Inácio Lula da
Confira o discurso (anexo) de Alberto
Kopittke, coordenador geral da 1ª. Conseg, na abertura da instalação da CON.

