
 

 

PMDB Segurança 

O PMDB Segurança de Porto Alegre foi criado em 2009, sendo aprovado o seu Estatuto no dia 

02 de junho de 2009. 

No dia 07 de Julho de 2009 foi realizada a 1ª convenção do PMDB Segurança Porto Alegre, 

sendo eleito seu primeiro Presidente, Sr Telmo de Castro Soares Filho, o 1º Vice-Presidente, 

Sr Edy de Jesus Rodrigues Correa, o 1º Secretário, Sr Luciano Ferreira Porto e o Secretário 

Adjunto, Sr Ewerton Roberto da Silva, juntamente com a Diretoria e os Conselhos Político e 

Administrativo, para o biênio 2009 - 2011, que foram empossados 04 de Agosto de 2009, pelo 

Presidente do Diretório Municipal, Deputado Estadual Luiz Fernando Záchia e pelo Presidente 

Estadual do PMDB Segurança, Sr Antônio Carlos França Sarti. 

Após participar, juntamente com o PMDB Segurança Estadual, da elaboração do esboço do 

Plano de Governo confeccionado pela Fundação Ulisses Guimarães, foram realizadas reuniões 

mensais abordando diversos temas sobre a Segurança Pública, inseridos no referido Plano, 

contando com a participação de diversos parlamentares, como o Dep Záchia, Dep Alceu 

Moreira, Dep Edson Brum, Dep Capoani, Dep Alberto Oliveira, Dep Nelson Harter, Presidente 

da Câmara de Vereadores, Ver. Sebastião Mello e do Secretário Municipal Extraordinário da 

Copa 2014 e Vice-Prefeito, José Fortunatti. 

Nos encontros realizados em 2009, além de assuntos gerais, foram discutidos temas 

relacionados à motivação dos servidores da segurança pública e dos militares estaduais; aos 

preparativos necessários, na área da Segurança Pública, para a Copa de 2014. Outro tema 

relevante tratado foi em relação à Segurança Contra Incêndio e a necessidade de 

fortalecimento do serviço de Bombeiros, sendo realizado um importante seminário, que contou 

com a participação de Bombeiros Militares dos Estados de Alagoas e de Santa Catarina, os 

quais, juntamente com a grande totalidade dos Estados brasileiros, conquistaram autonomia 

orçamentária e administrativa, melhorando em muito o padrão de atendimento à sociedade; 

Em 2010, a proposta é darmos continuidade aos seminários, dentro da linha proposta pelo 

PMDB Segurança Estadual, pois acreditamos estar participando para a construção de um 

valioso instrumento, que poderá servir de subsídio para a proposta de Segurança Pública do 

próximo Governo Estadual do PMDB. 

Um dos principais eixos é a proposta de que a Secretaria da Segurança Pública seja 
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administrada pelo PMDB, contando com o suporte das pessoas que hoje integram o PMDB 

Segurança.  

Nosso intuito é a construção de uma política pública de Segurança que possa vir a ser 

implementada em nosso Estado, com evidentes ganhos sociais para a sociedade. Atualmente, 

o PMDB Segurança de Porto Alegre conta com a participação efetiva de integrantes de 



 

 

diversos setores da Segurança Pública, como Guarda Municipal, EPTC, Segurança Privada, 

BM, PC e SUSEPE. A expectativa é a participação de pessoas de todos os setores que 

participam, de alguma forma, da Segurança Pública, sejam públicos ou privados. 

As reuniões ocorrem todas as primeiras terças-feiras do mês, 19 hs e 30 min, na sede do 

Diretório Municipal do PMDB e estamos abertos à ampla participação da sociedade que tenha 

interesse em debater assuntos sobre Segurança Pública, dentro da doutrina e princípios do 

PMDB.  

Um fraternal abraço, 

Telmo de Castro Soares Filho 

Presidente do PMDB Segurança POA 


