
PROJETO CONSEG MIRIM 

Conselho Comunitário de Segurança de Capinzal (Conseg 181) 

 

O “PROJETO CONSEG MIRIM” foi idealizado em 2016 pelo Conselho Comunitário de Segurança 
de Capinzal (Conseg 181), em parceria com a Associação Comunitária de Segurança Pública dos 
municípios de Capinzal e Ouro, com apoio da Policia Civil e Policia Militar, contando ainda com a 
parceria de diversas instituições locais. 

Entre os objetivos do projeto, está o de oportunizar para crianças e adolescentes que se encontram 
na ociosidade e/ou vulnerabilidade social a participação em palestras e atividades físicas, 
desenvolvendo maneiras de conscientização e prevenção ao uso de drogas, da violência e de 
outros aspectos negativos que podem prejudicar o futuro desses jovens. Além disso, o projeto 
oportuniza outras ações preventivas, como por exemplo: 

• Acompanhar a realidade familiar dos participantes. 
• Criar atividades recreativas e culturais. 
• Divulgar a atuação e funções do Conselho Comunitário de Segurança para os integrantes 

do projeto e membros da comunidade. 
• Debater assuntos sobre segurança pública, trânsito e prevenção, levando-os a vivenciar 

situações reais. 
• Desenvolver atividades que irão propiciar condições de participação na comunidade, ou seja, 

exercício pleno da ética e da cidadania, com a observância de seus direitos e cumprimento 
de seus deveres de cidadão. 

• Fortalecer a autoestima. 

Entre os temas desenvolvidos nos encontros estão: 

• Educação Ética e Civismo 

• Educação para o Trânsito 

• Educação Ambiental 
• Educação Antidrogas 

Conheça abaixo o Projeto Conseg Mirim. 
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1. Dados de Identificação 

 

Órgão proponente: Conselho Comunitário de Segurança de Capinzal SC/CONSEG-181 

DA FINALIDADE 

Artigo1º – Regulamentar o Decreto 2.136, de 12 de março de 2001, que autoriza a criação de Conselhos 

Comunitários de Segurança (CONSEGs). 

SEÇÃO I - DOS CONSELHOS COMUNITÁRIOS DE SEGURANÇA 

Artigo 2º - Os CONSEGs, Conselhos Comunitários de Segurança, são entidades de apoio às Polícias Estaduais 

nas relações com a comunidade para a solução integrada dos problemas de segurança pública com base na 

filosofia da Polícia Comunitária, vinculados, por adesão, às diretrizes emanadas da Secretaria de Estado da 

Segurança Pública, por intermédio da Comissão Coordenadora dos Assuntos dos Conselhos Comunitários de 

Segurança. 

Endereço: 

Rua AntonioMacarini, nº460 - Bairro Jardim da Serra – CEP. 89665000 - Capinzal SC. 

 

2. Parceria 

O “Projeto CONSEG Mirim” será executado pelo Conselho Comunitário de  Segurança de Capinzal e contará 

com a parceria de diversas instituições, especialmente aqueles abaixo relacionados. 

- Associação Comunitária de Segurança de Capinzal. 

- Câmara de Diretores Lojistas (CDL); 

- Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA; 

- Conselho Municipal de Assistência Social; 

- Conselho Tutelar; 

- Ministério Público Estadual/ Procuradoria da Criança e do Adolescente; 

- ONG’s estabelecidas no município; 

- Prefeitura Municipal; 

- Polícia Militar; 

- Policia Civil; 

- Secretaria Municipal de Educação; 

- SENAI 

- Universidades Federais e particulares. 

- UNOESC; 

 

3. Introdução 

 

4. Justificativa 

 



Os CONSEG's (Conselhos Comunitários de Segurança) são grupos de pessoas de uma mesma comunidade 

que se reúnem para discutir, analisar, planejar e acompanhar a solução de seus problemas de Segurança, assim 

como estreitar laços de entendimento e cooperação entre as várias lideranças locais. 

Cada Conselho Comunitário de Segurança define suas prioridades, pois as comunidades possuem diferenças 

culturais, econômicas e sociais entre si, porém existem alguns objetivos comuns a todos os CONSEG's, entre 

os quais podemos citar: 

 

- Aproximar e integrar mais a polícia e a população; 

 

- Planejar a ação comunitária e avaliar os resultados; 

  

- Encaminhar coletivamente as denúncias; 

 

- Levar diretamente à autoridade superior às reivindicações e as queixas da comunidade; 

 

- Auxiliar no combate às causas da violência e da criminalidade; 

 

- Desenvolver campanhas educativas visando orientar a população. 

 

O estatuto da criança e do adolescente orienta que é responsabilidade de todos assegurarem o pleno 

desenvolvimento das crianças e adolescentes, assim, pensar a educação que se oferece é tarefa complexa.  

Entendendo o exposto, é fundamental que o Conselho Comunitário de Segurança de Capinzal não negligencie 

sua responsabilidade na orientação do cidadão e participe de sua formação. 

Portanto, se estabelece a necessidade e a oportunidade de fazer os participantes vivenciarem novas 

aprendizagens com relações á segurança pública, direitos e deveres etc. Propiciar aos participantes do Conseg 

mirim a oportunidade de buscar soluções a fazer valer os direitos como cidadãos.  

Neste espaço haverá situações reais de exercer a criticidade, interferir no meio social, debater, buscar 

alternativas, pesquisar na legislação, fazer reivindicações, exercícios, estes, fundamentais para a cidadania 

consciente. 

Valor como honra harmonia, retidão, justiça e honestidade deverão ser explicitados para os jovens e 

adolescentes, e poderão ser asseguradas estas orientações pela policia Civil e Militar os quais já seguem estes 

preceitos., tendo como principal finalidade assegurar a orientação para formação do cidadão íntegro. 

Pelo exposto acima, fica evidente que a participação e integração entre Conselho Comunitário, policias e 

comunidade, virá acrescentar múltiplos pontos positivos a todos que fazem parte do projeto. 

 

5. Objetivo Geral 

Assegura-se que o projeto parte de uma realidade e necessidade comprovada, isto é, as comunidades, 

especificamente as crianças e adolescentes que residem no município de Capinzal, carecem de ações sociais 

concernentes à sua projeção do futuro Social e Profissional, vislumbrando a Segurança Pública preventiva. 

A razão de ser do projeto consiste em demonstrar à população em geral, a possibilidade eficaz de se ter uma 

Segurança Pública mais concreta.   

 

5.1- Objetivos Específicos  



 

Os objetivos específicos do projeto são oportunizar da criança e o adolescente que se encontra na ociosidade 

e ou vulnerabilidade social poder participar das palestras e atividades físicas, aprendendo diversas maneiras 

de dizer não as drogas, a violência e atos negativos que podem prejudicar seu futuro.   

• Acompanhar a realidade familiar dos participantes 

• Criar atividades recreativas e culturais. 

• Divulgar a atuação e funções do Conselho Comunitário de Segurança para os integrantes do 

projeto; 

• Debater assuntos sobre segurança pública, trânsito e prevenção, levando-os a vivenciar 

situações reais; 

• Desenvolver atividades que irão propiciar condições de participação na comunidade, ou seja, 

exercício pleno da ética e da cidadania, com a observância de seus direitos e cumprimento de 

seus deveres de cidadão; 

• Fortalecer a autoestima; 

• Garantir a igualdade social nos termos da Constituição Federal de 1988;  

• Integrar o Conselho Comunitário de Segurança de Capinzal, Família e Comunidade; 

• Promover um intercâmbio entre o “Projeto CONSEG Mirim” com todos os demais Projetos e 

Programas de desenvolvimento social em andamento no município e região; 

• Refletir causas e soluções para as dúvidas e conflitos observados durante o desenvolvimento 

do Projeto; 

• Repassar valores socialmente aceitos aos partícipes. 

 

5.2 Da execução / Metodologia 

A execução do “Projeto Conseg Mirim” ocorrerá nas dependências físicas do Centro Comunitário do 

Loteamento Colina e Ginásio de Esporte do Loteamento Vila Sete de Julho-Capinzal, Escola Estadual São 

Cristóvão, Escola Municipal Bernardo Moro Sobrinho. Turma de 35 (trinta e cinco) integrantes que atuarão 

como agentes multiplicadores das atividades desenvolvidas, difundindo o aprendizado e o conhecimento 

adquiridos no meio da família, da escola e da sociedade em geral. 

 

O Projeto CONSEG Mirim será composto por integrantes da faixa etária de 07(sete) a 12(doze) anos, que 

serão selecionados entre alunos da rede pública municipal e estadual. Poderão permanecer no Projeto pelo 

período mínimo de 01 (um) anos, que é o tempo de conclusão das etapas do Projeto. 

 

 5.2.1 A Metodologia do Projeto Conseg Mirim. 

- Divulgação. 

- Busca de instrutores. 

- Fazer o cronograma das aulas. 



- Implementação. 

- Lista de presença. 

- Relatório de atividades. 

- Reuniões de fortalecimento de vínculos. 

 

6. Conteúdo a ser trabalhado nas atividades 

 

EDUCAÇÃO ÉTICA E CIVISMO 

-Constituição federal 

- O amor à pátria; 

- Os símbolos nacionais; 

- O valor da família e da sociedade; 

- Respeito mútuo, ética e cidadania. 

 

EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO  

- Noções de Legislação para o Trânsito; 

- Meios de transporte; 

- Sinalizações; 

- Principais causas de acidentes no Trânsito; 

- O trânsito e as cidades. 

 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

- Fauna e flora do Brasil; 

- A água: fonte da vida; 

- Os problemas relacionados ao lixo; 

- Queimadas e desmatamento; 

- Caça e pesca ilegal. 

 

EDUCAÇÃO ANTIDROGAS 

- Tabagismo; 

- Alcoolismo; 

- Outras drogas (maconha, crack, cocaína, etc.); 

- Os males físicos e psicológicos das drogas. 

 

7. Divulgação do Projeto CONSEG MIRIM 



 

Ao longo de todo o ano, a coordenação do Projeto manterá constantemente atualizada a página do Conseg na 

Web, com as informações sobre as atividades do Conseg Mirim. 

A utilização desse ambiente virtual será importante para conectar os participantes do projeto com outras 

instituições e comunidades que desenvolvem e apoiam projetos sociais, pedagógicos, filantrópicos e afins. 

Esses trabalhos servirão para sistematizar a organização das ações, bem como para criar uma melhor 

transparência na gestão do projeto. 

Todos os eventos serão fotografados para arquivo. 

 

8. Recursos Materiais:  

 

Nesse tópico apresentamos lista de materiais básicos para a execução do “Projeto Conseg Mirim”. 

Em forma de tabelas. 

 

8.1. Livro ata 

Tabela 01  

 

 

Descrição: Livro ata de 100 folhas numeradas pautadas, capa cartonada plastificada preta, formato 

206x300mm, gramatura do papel 56g/m². 

 

Quantidade:     02 unidades 

 

Valor unitário: 14,00 

 

Valor total:      28,00 

 

8.2. Uniforme 

Tabela 02 

PRODUTO QUANTIDADE 

 

VALOR UNITARIO 

 

VALOR TOTAL 

 

CAMISETA MANGA 

LONGA  CAMUFLADA 

PMG 

 

35 unidades 

 

          25,00 REAIS 

 

875,00 REAIS 

 

CAMISA MANGA 

LONGA 

TAMANHOS P-M-G 

 

35 unidades 

 

40,00 REAIS 

 

    1.400,00 REAIS 



 

CALÇA TECIDO, 

TAMANHOS P-M-G 

 

35 unidades 

 

30,00 REAIS 

 

1.050,00 REAIS 

 

COBERTURA (BONÉ) 

TAMANHO ÚNICO 

 

35 unidades 

 

20,00 REAIS 

 

700,00 REAIS 

 

BOTINA PRETA 

 

35 unidades 

 

60,00 REAIS 

 

2.100,00 REAIS 

 

COTURNO CANO 

LONGO 

 

35 unidades 

 

99,00 REAIS 

 

3.465,00 REAIS 

 

8.3  Material didático  

Tabela 03 

 

 

- Resma de Papel A4; 

- Pincel Atômico; 

- Cartolina; 

- Fita adesiva; 

- Tesoura; 

- Cola branca; 

- Tinta guache; 

 

 

8.4  Equipamento de apoio 

Tabela 04 

 

- Televisor tela plana; 

- Aparelho DVD; 

- Projetor de Imagens;  

- Aparelho de som portátil; 

-Máquina fotográfica digital.  

 

8.5 Materiais Esportivos 

Tabela 05 

 

- Bolas e rede de futebol; 

- Bolas e rede de voleibol; 

- Petecas; 

- Cabos de nylon de 3 metros; 

- Rolo de Corda de nylon de 14 mm; 

- Barracas. 

 

 

8.6 Mobiliários para sala aula 

Tabela 06 



 

Quadro branco; 

Mesa e cadeira; 

Armários; 

Bebedouro. 

 

 

 

 

9. Recursos financeiros 

 

Os recursos financeiros mínimos que serão empregados pela Associação Comunitária de Segurança Publicam 

no desenvolvimento dos trabalhos devem ser captadas em forma de parceria com empresas patrocinadoras do 

projeto, doações etc. Os valores referem aos custos previstos no orçamento anual destinado às despesas com 

uniforme e às demais despesas referentes às atividades práticas e teóricas do projeto. 

 

Material de Consumo alimentação para turma de 35 alunos 

Lanche: sucos, bolachas e frutas. 

Tabela: 07 

 

Gasto mensal                30,00 reais 

Período:                         12 meses 

Total:                           360,00 reais. 

 

 

10. Critérios de seleção para ingresso no PROJETO CONSEG MIRIM 

 

Abaixo relacionamos os critérios básicos para seleção das crianças interessadas em participarem do Projeto.  

 

a) Residir no município há no mínimo 02 (dois) anos; 

b) Não estar participando de nenhum projeto ou programa assistencial de qualquer esfera de governo, 

quer seja municipal, estadual, federal ou mesmo da iniciativa privada; 

c) Ter idade entre 07 (sete) e 14 (quatorze) anos na data da inscrição; 

d) Estar matriculado em escola pública da rede municipal ou estadual de ensino; 

 

Obs. Os nomes dos selecionadas no projeto serão divulgados via e-mail, via página web do Conseg e via 

telefone. 

 

É importante destacar ainda que os selecionados para participar do Projeto só terão suas vagas garantidas caso 

cumpram a frequência mínima de 85% (oitenta e cinco por cento) das atividades e esteja em acordo com as 

regras de disciplina estabelecidas pelos instrutores. A criança e (ou) adolescente que não cumprirem tais regras 

e requisitos poderão ser excluídas do Projeto e sua vaga ficará aberta a um novo candidato. 



 

10.1 Questionários de seleção para ingresso 

 

Na avaliação das crianças interessadas em participar do “Projeto Conseg Mirim” será aplicado um 

questionário direcionado a coleta de dados referente às condições socioculturais e econômicas da família da 

criança que está se candidatando a vaga, assim como para obtenção de alguns dados específicos sobre a criança 

ou adolescente que pleiteia a vaga.  

 

 

10.2 Documentos necessários 

 

Após a aprovação do candidato, a família deverá apresentar os seguintes documentos relativos à criança e aos 

seus pais e responsáveis: 

- Certidão de Nascimento da criança ou adolescente; 

- RG e CPF da criança ou adolescente dos pais e/ou responsáveis da criança; 

- Comprovante de endereço; 

- Cartão de vacinação; 

- 1 fotos 3 x 4; 

 

11.  Modelo do uniforme do PROJETO CONSEG MIRIM 

 

Modelo de Camisa do “Projeto Conseg Mirim”, que será usada pela equipe de organizadores instrutores, 

colaboradores e voluntários. 

Modelo nos anexos abaixo.  

 

12. Metas 

 

 Atingirmos os objetivos anteriormente expostos. 

 

13. Prestação de contas 

 

A prestação de contas será realizada após o recebimento dos materiais solicitados, através de descrição em 

ata, produção de matéria divulgada nos meios de comunicação, relatório com fotos encaminhado a mídia local, 

bem como, demais tramites legais necessários. 

 

14. Considerações finais 

 

Considerando a importância o referido projeto consiste em dar uma esperança as crianças e a jovens residentes 

no município de Capinzal, tornando-os cidadãos do bem e garantindo a estes um futuro dentro do espaço social 

e profissional. No mesmo viés, o resultado será a garantia futura da Segurança Pública, baseada na prevenção. 

Sabemos que há muito mais a ser feito e sendo assim nosso intuito é melhorar a cada dia. Buscaremos desta 

forma, garantir o acesso aos materiais necessários para as atividades serem concluídas com sucesso. 

 

                                                                                                                     “A força não provém da capacidade 

física, mas    davontade férrea”. (Mahatma Gandhi) 

 

 

15. Anexos 

 

01- Autorização de uso de imagem; 



02-Autorização para participar do curso; 

03-Ficha de inscrição; 

04-Checklist documentos necessários; 

05-Modelo do uniforme; 

06-Questionário de seleção para ingresso; 

07-Cronograma de atividades. 

 

Contato E-mail: consegcapinzalsc@hotmail.com 

 
                          acspcapinzal@hotmail.com 
 

Facebbok: ProjConseg Mirim 

 

                ConsegCapinzalsc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.br/search?q=Checklist&biw=1024&bih=617&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjrkJTG8ofNAhWBfCYKHUekDdkQ7AkIKw
mailto:consegcapinzalsc@hotmail.com
mailto:acspcapinzal@hotmail.com


 

 
Autorização de uso de imagem 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA USO DE IMAGEM 

 

____________________________________________, nacionalidade ________________, menor de idade, 

neste ato devidamente representado por seu (sua) (responsável legal), 

____________________________________________, nacionalidade ________________, estado civil 

________________, portador da Cédula de identidade RG nº.__________________ _____, inscrito no 

CPF/MF sob nº _________________________________, residente à Av/Rua 

___________________________________ , nº. _________, município de Capinzal-Santa Catarina. 

AUTORIZO o uso de minha imagem em todo e qualquer material entre fotos e documentos, para ser utilizada 

em campanhas promocionais e institucionais do Projeto CONSEG MIRIM, sejam essas destinadas à 

divulgação ao público em geral. A presente autorização é concedida a título gratuito, abrangendo o uso da 

imagem acima mencionada em todo território nacional e no exterior, das seguintes formas: (I) out-door; (II) 

busdoor; folhetos em geral (encartes, mala direta, catálogo, etc.); (III) Folder de apresentação; (IV) Anúncios 

em revistas e jornais em geral; (V) Home Page; (VI) Cartazes; (VII) Back-light; (VIII) Mídia eletrônica 

(painéis, vídeos, televisão, cinema, programa para rádio, entre outros). Por esta ser a expressão da minha 

vontade declaro que autorizo o uso acima descrito sem que nada haja a ser reclamado a título de direitos 

conexos à minha imagem ou a qualquer outro, e assino a presente autorização em 02 vias de igual teor e forma. 

 

Capinzal, dia 06 de junho de 2016. 

 

 

(assinatura) 

 

Nome da criança: 

 

Por seu Responsável Legal: 

Telefone p/ contato: (49) 

E-mail p/ Contato 

 

Conselho Comunitário de Segurança de Capinzal SC (CONSEG) -181 Rua Antonio Macarini, nº 460, 

no Loteamento Jardim da Serra/Capinzal – SC. 



 
AUTORIZAÇÃO PARA PARTICIPAR DO CURSO 

 

Eu________________________________________________________________________________,autor

izo .............................................................................................participar do Projeto Conseg Mirim. Estou 

ciente que esse projeto visa preparar a criança e o (a) adolescente para o desempenho da cidadania; não gera 

vínculo trabalhista; fica desde agora, isento de quaisquer ônus por possíveis ocorrências e ou acidentes que 

envolvamos o mesmo. Capinzal SC, _____/_____/2016. 

 

 

_______________________________________________ 

Assinatura do responsável pelo aluno Nome legível: 

 

 

 

_______________________________________ 

 

Grau de parentesco: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conselho Comunitário de Segurança de Capinzal SC (CONSEG) -181 Rua Antonio Macarini, nº 460, 

no Loteamento Jardim da Serra/Capinzal – SC. 

 



 
 

F I C H A  D E  I N S C R I Ç Ã O  

 

OBS: Preencha cuidadosamente todos os campos, em letra de forma e legível. Isso facilitará a emissão do 

certificado. 

 

Curso: Projeto Conseg Mirim 

Período de realização: 18/06/2016 a 18/06/2017  

 

Nome 

Identidade (Nº e 

Órgão Expedidor) 

CPF  Nível de Escolaridade Curso Sexo 

Nome da Mãe  Nome do Pai  

Data de 

Nascimento 

Naturalidade UF País Nacionalidade 

Endereço Completo 

Cidade CEP89665 000 E-mail 

UF 

SC 

País 

Brasil 

Telefone Comercial Telefone Residencial Telefone Celular 

Observações: Alérgico: Tipo Sanguíneo 

Data de 

Inscrição 

 __/__/____ 

Assinatura R E C E B E M O S 

________________________ 

Associação C.de S. Publica. 

 

 

Conselho Comunitário de Segurança de Capinzal SC (CONSEG) -181 Rua Antonio Macarini, nº 460, 

no Loteamento Jardim da Serra/Capinzal – SC. 

 



 
 

CHECKLIST DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 

 

 

Apresentar os seguintes documentos relativos à criança e ou adolescente: 

 

 -Copia Certidão de Nascimento da criança ou adolescente; 

 

- Copia RG e CPF da criança ou adolescente dos pais e/ou responsáveis da criança; 

 

- Copia Comprovante de endereço; 

 

- Copia Cartão de vacinação; 

 

- 2 fotos 3 x 4; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

Conselho Comunitário de Segurança de Capinzal SC (CONSEG) -181 Rua Antonio Macarini, nº 460, 

no Loteamento Jardim da Serra/Capinzal – SC. 

 

https://www.google.com.br/search?q=Checklist&biw=1024&bih=617&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjrkJTG8ofNAhWBfCYKHUekDdkQ7AkIKw


 

MODELO DE UNIFORME 

 

                                            Conjunto calça ,camiseta e candola manga longa                                              

 

                                                                                           Bonés 

 

Botina preta                        Coturno Preto 

Obs. As cores,modelos e tamanhos seraõ definidos depois do primeiro encontro.Os uniformes  teraõ o logo 

tipo do CONSEG estadual ,Bandeira do Estado de SC e as logo marcas das empresas apoiadoras do projeto 

estaraõ expostas nos bolsos do fardamento(calças e  camisas). 

 

 

Conselho Comunitário de Segurança de Capinzal SC (CONSEG) -181 Rua Antonio Macarini, nº 460, 

no Loteamento Jardim da Serra/Capinzal – SC. 



 
Questionário de seleção 

 

 

Nome:___________________________________________________________________________ 

 

Naturalidade: _____________________________________________________________________  

 

Data de Nascimento:____/_____/________/ 

 

Filiação: ________________________________________________________________________ 

 

Profissão do Pai: __________________________________________________________________ 

 

Profissão da Mãe: _________________________________________________________________ 

 

Número de pessoas residentes na mesma casa: ___________________________________________ 

 

Número de pessoas da família que trabalham: ___________________________________________ 

 

Renda familiar aproximada: __________________________________________________________ 

 

Possui Internet____________________________________________________________________ 

 

E-mail ____________________________________________________________________________  

 

Endereço:_________________________________________________________________________  

 

Telefone: _________________________________________________________________________ 

 

Escola: __________________________________________________________________________ 

 

Série: ___________________________________________________________________________ 

 

Problemas de saúde: _______________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Tipo sangüíneo:____________________________________________________________________  

 

Tipos de alergia: __________________________________________________________________ 

 

Uso de remédios: __________________________________________________________________ 

 

 

Assinatura do pai ou responsável: ________________________________________________ 

 

Conselho Comunitário de Segurança de Capinzal SC (CONSEG) -181 Rua Antonio Macarini, nº 460, 

no Loteamento Jardim da Serra/Capinzal – SC. 

 

 



 

 

 

RELATORIOS 2016 

 

 

APRESENTAÇÃO DO PROJETO CONSEG MIRIM 

 

 

 

 

 

 

O “Projeto CONSEG MIRIM” é executado pelo Conselho Comunitário de Segurança  em parceria com a 

Associação comunitária de Segurança Pública  de Capinzal e Ouro e com apoio da Policia Civil e Policia 

Militar e contará com a parceria de diversas instituições. 

 

EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO: Noções de Legislação para o Trânsito; Ordem Unida; Meios de 

transporte; Sinalizações; Principais causas de acidentes no Trânsito; O trânsito e as cidades. 

EDUCAÇÃO ÉTICA E CIVISMO: O amor à pátria; Os símbolos nacionais; O valor da família e da sociedade; 

Respeito mútuo, ética e cidadania. 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL: Fauna e flora do Brasil; A água: fonte da vida; Os problemas relacionados ao 

lixo; Queimadas e desmatamento; Caça e pesca ilegal. 

EDUCAÇÃO ANTIDROGAS: Tabagismo; Alcoolismo; Outras drogas (maconha, crack, cocaína, etc.); Os 

males físicos e psicológicos das drogas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUNHO 2016 

 

06/06/2016: Apresentação e pedido de autorização do Projeto Conseg Mirim ao Comandante e membros do 

CONSEG-Conselho Comunitário de Segurança de Capinzal. 

 

 

 

Junho dias 10/11/12/13/14/15. Período de inscrições. 

 

O estatuto da criança e do adolescente orienta que é responsabilidade de todos assegurarem o pleno 

desenvolvimento das crianças e adolescentes, assim, pensar a educação que se oferece é tarefa complexa.  

Cria-se a oportunidade de fazer os participantes vivenciarem novas aprendizagens com relações á segurança 

pública, direitos e deveres etc. Propiciar aos participantes do Conseg Mirim a oportunidade de buscar soluções 

a fazer valer os direitos como cidadãos. 

Neste espaço haverá situações reais de exercer a criticidade, interferir no meio social, debater, buscar 

alternativas, pesquisar na legislação, fazer reivindicações, exercícios, estes, fundamentais para a cidadania 

consciente. 

Valor como honra harmonia, retidão, justiça e honestidade deverão ser explicitados para as crianças e 

adolescentes e poderão ser asseguradas estas orientações pela Policia Civil e Militar os quais já seguem estes 

preceitos. A fim de assegurar a orientação para formação do cidadão íntegro. 

 

 

 

JURAMENTO 

....Incorporando-me voluntariamente ao Conselho Comunitário de Segurança de Capinzal e no Projeto 

CONSEG MIRIM, prometo, pela minha honra, trabalhar pelo progresso, harmonia e segurança de meus 

amigos, minha família, da minha escola e minha comunidade. Recusarei qualquer vantagem ou privilégio 

pessoal em razão da liderança que ora exerço e cumprirei fielmente a legislação que regula este Conselho. 

Assim procedendo, contribuirei para o aperfeiçoamento dos serviços prestados na inclusão social do 

CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA DE CAPINZAL à sociedade e serei merecedor do respeito 

de minha família, da minha escola, de minha comunidade e de meus Superiores". 

......todos EU PROMETO. 

 

 

 

 



SOLENIDADE DE ABERTURA DO PROJETO CONSEG MIRIM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JULHO 2016 

 

PRIMEIRO ENCONTRO PROJETO CONSEG MIRIM 2016 

Dia 16/07/2016 (SÁBADO) 

Responsável: Fernanda Padilha(Educação e Psicologia.) 

EDUCAÇÃO ÉTICA E CIVISMO-Ordem unida;- O amor à pátria;- Os símbolos nacionais;- O valor da 

família e da sociedade;- Respeito mútuo, ética e cidadania. 

 

 

 

Com a Prof. e Psicóloga Fernanda Padilha. "Ética e cidadania são conceitos que devem estar na base de 

qualquer espécie de sociedade humana. Eles têm a ver com as atitudes tomadas pelos indivíduos e como eles 

interagem em sociedade, ou seja, como se tratam e convivem." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RECEBEMOS MOÇÃO DE APLAUSO INDICAÇÃO DOS VEREADORES MIRINS DE 

CAPINZAL. 

  

No dia 26 de julho de 2016, a Diretoria da Associação Comunitária de Segurança Publica de Capinzal e Ouro 

recebeu do Presidente da Câmara de Vereadores de Capinzal Ênio Jose Paggi, MOÇÃO DE APLAUSO, 

parabenizando-nos pela realização da 1°etapa de formação do PROJETO CONSEG MIRIM, moção 

encaminhada por solicitação do Vereador Mirim Cristiano da Silva Cardoso representante da Escola E.B. São 

Cristóvão e aprovado pelos demais Vereadores Mirins. 

Nosso muito obrigado a todos os Vereadores Mirins pela linda homenagem. 

 

 

 
 

 

 



AGOSTO 2016 

 

SEGUNDO ENCONTRO PROJETO CONSEG MIRIM 

Dia 13/08/2016 (SÁBADO) 

Responsável: Sargento Valdecir Casagrande - Convidados Policia Ambiental de Herval Doeste SC. 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL: Preservação da natureza; Fauna e flora do Brasil; A água: fonte da vida; Os 

problemas relacionados ao lixo; Queimadas e desmatamento; Caça e pesca ilegal. 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL 13 DE AGOSTO DE 2016 

Orientados pelos policiais militares Tenente Cleverson Garcez, Sargento Valdecir Casagrande e Subtenente 

NEREU LINS POLICIA AMBIENTAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 



SETEMBRO 2016 

 

17/09/2016(SÁBADO) 

Responsável Sargento Casagrande, Tenente Garcez e Tenente Alessandro Policia Rodoviária de Ibicaré 

SC. 

EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO 

Responsável: Sargento Casagrande 

- Noções de Legislação para o Trânsito; 

- Meios de transporte; 

- Sinalizações; 

- Principais causas de acidentes no Trânsito; 

- O trânsito e as cidades. 

 

SEMANA DE EDUCAÇÃO NO TRANSITO: Atenção galerinha do Proj Conseg Mirim , sábado dia 24 de 

setembro é nossa aula de Educação no Trânsito. 

Responsável: TENENTE ALESSANDRO COMANDADNTE DA Polícia MILITAR Rodoviária DE 

IBICARÉ. 

Tenente PM Cleverson Garcez 

Sargento PM Valdecir Casagrande 

Local: APROC (Associação dos Professores de Ouro e Capinzal.). 

Rua: João Tonini / Loteamento Colina. 

Horário: 14h00min horas. 

Tema: Educação no Trânsito.  

Focando a Semana Nacional de Trânsito, Prevista na Lei 9503, de 23 de setembro de 1997 – Código de 

Trânsito Brasileiro, a Semana Nacional de Trânsito, é comemorada entre os dias 18 e 25 de setembro, com a 

finalidade de conscientizar a sociedade, com vistas à internalização de valores que contribuam para a criação 

de um ambiente favorável ao atendimento de seu compromisso com a “valorização da vida” focando o 

desenvolvimento de valores, posturas e atitudes, no sentido de garantir o direito de ir e vir dos cidadãos. 

Cada um é responsável pelas atitudes no dia a dia no trânsito e que cada um pode e faz a diferença! 

Fonte:http://portaldotransito.com.br/…/tema-da-semana-nacional-d…/ 

A PARTICIPAÇÃO DE TODOS É MUITO IMPORTANTE. 

https://www.facebook.com/projconseg.mirim
https://www.facebook.com/cleverson.garcez
https://www.facebook.com/valdecir.casa
http://portaldotransito.com.br/educacao/semana-nacional-de-transito/tema-da-semana-nacional-de-transito-2016-e-definido/


  

 
 

 
 



DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO 

Participação no Ato Cívico. Dia de exercer a cidadania e amor a Pátria. 

Foi em 7 de Setembro de 1822 a data em que foi proclamada a Independência do Brasil. 

Conforme a história, o episódio conhecido como “Grito do Ipiranga”, ocorreu às margens do Riacho Ipiranga, 

onde o príncipe regente Dom Pedro I gritou “Independência ou Morte” e declarou a liberdade política, 

econômica e social do país. 

Esse fato marcou o fim do domínio português e a conquista da autonomia do Brasil. Muitas tentativas 

ocorreram e algumas pessoas morreram na luta por este ideal. 

 Daí percebe-se a importância de uma data como esta ser lembrada e comemorada por todos os brasileiros. 

O desfile cívico do dia 7 de Setembro serve justamente para lembrar uma data que simboliza a autonomia 

conquistada e a determinação do brasileiro, característica inerente dessa população. 

 

 

 

 



OUTUBRO 2016 

ATIVIDADES DO ACAMPAMENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA 

DIA 22 DE OUTUBRO DE 2016 

Desenvolvido com crianças e adolescentes residentes no município de Capinzal SC. O Projeto 

CONSEG MIRIM (Conselho Comunitário de Segurança Mirim de Capinzal SC.) é executado pelo CONSEG 

– Conselho Comunitário de Segurança de capinzal com a parceria da Associação Comunitária de Segurança 

Pública de Capinzal e Ouro e conta com o apoio da Policia Militar e Policia Civil de Capinzal. Participam 35 

alunos (as) com idade de 07 a 14 anos das escolas E.M. Bernardo Moro Sobrinho, E.M. Viver e Conhecer, 

E.M. Belizário Pena e E.E. B. São Cristóvão. O projeto conta também com 20 instrutores e monitores 

voluntários que apoiam o projeto. 

Objetivos: Integração Conselho Comunitário de Segurança de Capinzal e Comunidade 

• Repassar valores socialmente aceitos aos partícipes; 

• Divulgar a atuação e funções do Conselho Comunitário de Segurança para os integrantes do projeto; 

• Debater assuntos de segurança publica, transito e prevenção, levando-os a vivenciar situações reais; 

• Inserção do Conseg Mirim através do desenvolvimento de atividades que irão propiciar condições de 

participação na comunidade, ou seja, exercício pleno da ética e da cidadania, com a observância de seus 

direitos e cumprimento de seus deveres de cidadão; 

• Desenvolver atividades recreativas e culturais. 

•      Promover um intercâmbio entre o “Projeto CONSEG Mirim” com todos os demais Projetos e Programas  

Programação do dia 22 de outubro nas dependências do Clube da Colina o ACAMPAMENTO EM 

COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA. 

Inicio as 08h00min com recepção de todos os participantes. Apresentação, hasteamento da bandeira e ordem 

unida, em demonstração de respeito ética e cidadania. 

As atividades recreativas foram de cunho educativo, visando o crescimento pessoal e social, realizadas entre 

três equipes e quem obtivesse maior pontuação receberia como prêmio o Baú do Tesouro. (doces e chocolates) 

1° Montagem das Barracas (Trabalho união entre membros de cada equipe) 

2° Basquete na lixeira (respeito à natureza todo o nosso lixo deve ser colocado no local adequado )  

 3°Corrida da União (dois participantes com a mesma camisa, sempre lembrando que devemos  nós ajudar e 

proteger nos momentos bons e ruins)  

4°Corrida do Saco (valendo a criatividade em vencer os obstáculos) 

5°Equilíbrio no toco de madeira (controle do equilíbrio físico e mental)  

6° Circuito com obstáculos entre as arvores (os participantes devem superar suas  barreiras seja na família, na 

escola e na sociedade percorrendo o caminho correto) 

7°Caça ao tesouro (descontração e persistência) 



8° Tirolesa (vencer seus medos e emoções) 

Finalizando com a Grama Redonda (avaliação dos pontos positivos e negativos do acampamento). Em seguida 

repassados os avisos das próximas atividades. 

HOMENAGEM A CAMPANHA “OUTUBRO ROSA” objetivo é fortalecer as recomendações do 

Ministério da Saúde para o rastreamento e o diagnóstico precoce do câncer de mama e desmistificar 

conceitos em relação à doença.  

Cabe lembrar que são crianças e adolescentes de 07 a 14 anos e as atividades realizadas neste projeto fazem 

parte de uma sistemática inédita no município de Capinzal, onde os participantes são inseridos, desde cedo, 

em assuntos voltados, principalmente, à segurança pública, ética e cidadania passando a realizar seu papel 

social, perfazendo assim, aos objetivos que designam o Conselho de Segurança. Acompanhados pelos 

Membros Natos Tenente PM Cleverson Garcez e Sargento PM Valdecir Casagrande. 

MONITORES E INSTRUTORES DO DIA: Adriane Baretta Becker, Ana Carolina de Mattos,Anderson 

Gean, Abel Mello, Francilei Schumann, Leonardo Francisco , Claudiomar Lasta, Cheila Spironelo, Rose 

Vilarino ,Magdala Bazzo, Olavo Garcia,  Sandra Schimith..Fonte: Policia Militar Sargento Valdecir 

Casagrande. 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=197936277303951&set=pcb.197938223970423&type=3


NOVEMBRO 2016 

Por motivo de força maior foi transferido para outra data 

NOVEMBRO  

18/11/2016: (SEXTA FEIRA) 

LOCAL: Sala anexa ao quartel do Corpo de Bombeiros. 

HORÁRIO: 19h00min 

Responsável Sargento Casagrande e Soldado Vitorazzi (PROERD)  

Sexto encontro: com orientações sobre EDUCAÇÃO ANTIDROGAS 

- Tabagismo; 

- Alcoolismo; 

- Outras drogas; 

- Os males físicos e psicológicos das drogas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEZEMBRO 2016 

 

10/12/2016: 

Sétimo encontro: com orientações sobre PREVENÇÃO DE ACIDENTES NAS FÉRIAS 

Responsáveis: Sargento Casagrande /Rudi Vilarino Técnico em Enfermagem e Técnico de Segurança no 

Trabalho na empresa BRF /Bombeiros Comunitários Rose/ Nilton /Luiz/ Olavo. 

 

Foi lançado o Concurso para escolha da Mascote do projeto Conseg Mirim. 

Com objetivo de fortalecer a identidade incentivar a capacidade criativa e inovadora dos participantes, com a 

finalidade de criar e dar um nome para a mascote, que será a porta-voz nas ações do Projeto Conseg Mirim. 

Valor como honra harmonia, retidão, justiça e honestidade deverão ser destacados na criação da Mascote, Esse 

personagem será símbolo presente em todos os eventos e ações voltadas a segurança pública. É uma forma de 

valorização da identidade do projeto. 

 

Inicio das inscrições dia 10 de dezembro de 2016, até dia 18 de fevereiro de 2017, data do próximo encontro 

onde será avaliado os trabalhos inscritos pela  comissão julgadora interna, composta por membros, 

representantes do Conselho Comunitário de Segurança e Associação Comunitária de Segurança. 

Premiação surpresa 

Aconteceu a Homenagem ao Time da Chapecoense com  balões verdes. 

Encerramento com a Socialização de Natal com entrega de doces pelo Papai Noel 

 

 

 
 

 

 

 

 



Obs. Os encontros continuam em 2017. 

Janeiro são as férias e voltam os encontros no dia 18 de fevereiro ate julho com a formatura da turma. 

Os temas desses encontros de 2017 estão sendo definidos. 

Após cada encontro serão feitos relatórios dos pontos positivos e negativos. Todos os encontros devem ter 

no mínimo cinco monitores voluntários para apoio. 

Atividades serão desenvolvidas julho de 2017. 

Com autorização e fiscalização da Diretoria e os membros Natos do CONSEG /Conselho Comunitário de 

Segurança de Capinzal SC. 

 

AVALIAÇÃO 

AVALIAÇÃO DOS SEIS MESES (JUNHO A DEZEMBRO) É POSITIVA, A CADA ENCONTRO, 

OUVE ENTUSIAMO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, OUVE QUESTIONAMENTOS E 

MUITA PARTICIPAÇÃO PRÁTICA.  

MOMENTOS DE CAMARADAGEM E SOLIDARIEDADE ENTRE OS PARTICIPANTES, O 

GRUPO PERMANECE UNIDO E SENTE-SE A NESCESIDADE DE CONTINUAR ESTIMULANDO 

O PENSAMENTO DE ÉTICA E CIDADANIA ONDE A CRITICIDADE DE CADA PARTICIPANTE 

ESTA SE EVIDENCIANDO AOS POUCOS.  

OUVE ATÉ MESMO PEDIDO DE AJUDA E ORIENTAÇÃO NO SENTIDO DE OUVIR SEUS 

MEDOS E ANSEIOS, CONSELHOS E A ATENÇÃO INDIVIDUAL COM ALGUNS 

PARTICIPANTES FOI O QUE MAIS SURPREENDEU A EQUIPE ORGANIZADORA DE FORMA 

POSITIVA, POIS É SINAL QUE O TRABALHO DESENVOLVIDO ESTÁ ALÉM DO ESPERADO. 

Obs. Alguns dos participantes vêm com problemas de famílias desestruturadas, alcoolismo, 

ausência de responsáveis, notas baixas na escola entre outras venerabilidades.  

COMEÇAMOS COM 35 ALUNOS, SENDO QUE TRÊS MUDARAM PARA MUNICÍPIOS 

DISTANTES. 

CONTAMOS HOJE COM 32 PARTICIPANTES ATIVOS. 

INFORMAÇÕES E CONTATOS e-mail: consegcapinzalsc@hotmail.com       acspcapinzal@hotmail.com 

                                                            Facebook:   Proj Conseg Mirim          /      Conseg Capinzalsc 

 

AGRADECIMENTO ESPECIAL AOS PATROCINADORES DOS UNIFORMES, ALIMENTOS E 

LOCAIS DISPONÍVEIS. 

01: CONSEG-CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURÂNÇA DE CAPINZAL (Abel Mello) 

02: CDL DE CAPINZAL (Fernando Dorini) 

mailto:consegcapinzalsc@hotmail.com
mailto:acspcapinzal@hotmail.com


03: TINSUL TINTAS (Camilo Pastori) 

04: ADVOGADO DR NOEL BARATIERI 

05: ADIMAR BONADIMAN 

06: RODRIGO BONADIMAN 

07: SINDICADEZAL (Ludovino Soccol) 

08: PRESIDENTE CONSEG 2016 (Olavo Garcia) 

09: DIRETORIA CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA 

10:CÁSSIA MARIS WILBERT SOUZO ESCOLA BERNARDO MORO SOBRINHO 

11: ANADIR LANHI ESCOLA SAÕ CRISTOVAÕ 

12: LUIZ CARLOS DE MATOS ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO LOTEAMENTO COLINA 

13: LUDOVINO SOCCOL 

14: DIRETORIA DO CLUBE DA COLINA 

15: ANILDO COSSOU 

16: ASMUCA  

17: APROC 

18: CAMARA DE VEREADORES DE CAPINZAL. 

19: ENIO JOSE PAGGI (VEREADOR EM 2016) 

 

AOS PALESTRANTES: 

PSICOLOGA FERNANDA PADILHA 

TENENTE NEREU LINS POLICIA AMBIENTAL 

TENENTE ALESSANDRO POLICIA RODOVIÁRIA 

TECNICO DE ENFERMAGEM BRF RUDI VILARINO 

SARGENTO CASAGRANDE POLICIA MILITAR 

TENETE GARCEZ COMANDANTE POLICIA MILITAR  

INVESTIGADOR NEURY CLOVIS PETRI 

 ALCOOLICOS ANONIMOS ONELI HELT 

ONG FAUNA AMIGA: JOCEMARA E MICHELI 

ADR (Agências de Desenvolvimento Regional de Joaçaba.) JOVIANE COLOMBELLI/GERENTE DE 

PLANEJAMENTO REGIONAL E APOIO A POLÍTICAS PÚBLICAS.  



MONITORES DA TURMA: 

ADRIANE BARETTA BECKER /EDUCAÇÃO FISICA 

ANA CAROLINA DE MATTOS/ESTUDANTE 

ANDERSON GEAN /SEGURANÇA NO TRABALHO 

ABEL MELLO/ CONSULTOR 

CLAUDIOMAR LASTA/Pai 

CHEILA SPIRONELO/Mãe 

 FRANCILEI SCHUMANN/ESTUDANTE 

 LEONARDO FRANCISCO/ESTUDANTE 

MAGDALA BAZZO/TECNICO CONTABILIDADE 

NILTON SILVA SOBREIRA/TECNICO ADMINISTRAÇÃO/BOMBEIRO COMUNITÁRIO 

OLAVO GARCIA/BOMBEIRO COMUNITÁRIO 

ROSELEI VILARINO/SERVIÇO SOCIAL /BOMBEIRO COMUNITARIO 

 SANDRA SCHIMITH/ 

SCHAIANNE SILVA/TECNICO EM GESTAÕ AMBIENTAL/BOMBEIRO COMUNITÁRIO. 

 

MUITO OBRIGADO E CONTAMOS COM A PARCERIA EM 2017.. 

ATIVIDADES DO PROJETO CONSEG MIRIM PARA 2017. 

JANEIRO 2017 FÉRIAS. 

 

           

 

 

 

 

 

 

 



CONCURSO CULTURAL 

O Concurso cultural “Meu desenho Virou Mascote”, é promovido pela Associação Comunitária de Segurança 

Pública de Capinzal e tem como objetivo estar associado aos valores do Conselho Comunitária de Segurança 

(CONSEG), segurança publica, ética e cidadania. Os conceitos atributos, qualidades e personalidade deste projeto estão 

disponíveis no endereço www.facebook.com/projconseg.mirim?ref=bookmarks cópias do projeto e regulamento podem 

ser solicitados via e-mail consegcapinzalsc@hotmail.com e podem ser usados como referencia para o processo e 

alinhamento criativo. O desenho deve ser de fácil e universal compreensão. 

REGULAMENTO DO CONCURSO CULTURAL  

“MEU DESENHO VIROU MASCOTE DO PROJETO CONSEG MIRIM”. 

Art. 1º - Este regulamento estabelece as regras para o CONCURSO DE CRIAÇÃO DO DESENHO DA MASCOTE 

DO PROJETO CONSEG MIRIM.  

Art. 2º - Poderão participar do concurso, todos os membros e não membros do PROJETO CONSEG MIRIM.  

Art. 3º - Os participantes poderão ser auxiliados por outras pessoas, profissionais, designers, publicitários e etc., desde 

que o trabalho apresentado tenha a identificação de um único participante.  

Art. 4º - Os desenhos deverão ser apresentados em folha branca, tamanho A-4. Os desenhos devem ser coloridos, 

procurando não ultrapassar o limite de 05 cores. Serão aceitos desenhos com até 06 cores diferentes.  

Art. 5º - Se o desenho for feito em computador, pede-se que o arquivo eletrônico seja encaminhado à organização, caso 

o desenho seja o vencedor. 

Art. 6º - Cada participante que entrar no concurso pode entregar a quantidade de desenhos que pretender.  

Art. 7º - Deverá ser inserido o nome completo, em letras de forma e telefone de contato do autor do desenho (participante 

do concurso), no rodapé da folha A4.  

Art. 8º - Cada desenho deverá receber um estilo artístico próprio do autor, porém, contendo obrigatoriamente, na sua 

inspiração, sinais e caraterísticas que tenham relação com o PROJETO CONSEG MIRIM.  

§ 1º - Recomenda-se o uso de objetos, coisas, personagens, bonecos que possam ser animados, posteriormente.  

§ 2º - Desenhos que não guardarem características e sinais que se identifiquem com o PROJETO CONSEG MIRIM, 

serão desclassificados pela comissão julgadora. 

 Art. 9º - O prazo limite para a entrega dos trabalhos será 18 de fevereiro de 2017 , horário limite 14:00, data que 

acontece o 2° encontro do projeto no ano de 2017.Os desenhos devem ser entregues, diretamente, às mãos dos 

Coordenadores do Concurso – Rose Vilarino ou Sargento Casagrande Policia Militar de Capinzal. Não será permitida 

entrega, após esta data e horário.  

Art. 10 - A comissão julgadora se reunirá no mesmo dia 18 de fevereiro 2017, após o encontro, e escolherá, através de 

voto aberto, 03 (três) dos melhores desenhos oferecidos pelos participantes e será composta pela comissão interna do 

Conselho Comunitário de Segurança de Capinzal (CONSEG).  

Art. 11 - A participação da Comissão Julgadora acontecerá em três etapas: 

 a. Eliminação dos desenhos fora deste regulamento;  

b. Escolha de três finalistas, por votação aberta;  

c. Escolha final.  

Art. 12- O vencedor do concurso será premiado com medalha+ certificado+ kit surpresa do Conseg . Este desenho será 

aplicado, doravante, com a concordância do autor, como MASCOTE do PROJETO CONSEG MIRIM, para ser usado 

como meio de propaganda e marketing nos meios de comunicação.  

 

Capinzal 01/2017. 

 

 

http://www.facebook.com/projconseg.mirim?ref=bookmarks
mailto:consegcapinzalsc@hotmail.com


FEVEREIRO 2017 

Sábado, dia 18, as atividades do Projeto Conseg Mirim, lançado em junho do ano passado. O primeiro encontro 

do ano aconteceu nas dependências da Escola de Educação Básica São Cristóvão. 

A programação teve início às 8h15min com a Ordem Unida, a qual busca desenvolver a disciplina, o 

autocontrole, senso de grupo e o desenvolvimento físico, seguida pela execução do Hino Nacional. O destaque 

do encontro ficou para a escolha da Mascote do Conseg Mirim. 

O concurso foi aberto à comunidade em geral e contou com 14 participantes. Na primeira etapa foram eleitos 

os cinco melhores e em seguida foi feita a escolha daquele que irá representar o Conselho durante a divulgação 

de suas atividades. A vencedora foi a estudante, Grazieli da Silva, de 11 anos, que desenhou uma formiga. A 

próxima etapa será escolha do nome da Mascote. 

O encontro reservou ainda um lanche socializado e ao término a entrega do cronograma de ações que serão 

desenvolvidas ao decorrer de 2017. A próxima reunião está marcada para o dia 18 de março quando haverá 

palestra com o policial, Neury Clovis Petry e o Sr Oneli Helt os quais estarão falando sobre prevenção às 

drogas. Na oportunidade será feita a doação de ração para a ONG Faunamiga. 

 

 



 

[  



 

ESCOLHA MASCOTE Proj Conseg Mirim  

A vencedora do Concurso Mascote do Conseg Mirim foi a aluna Grazieli Silva de 11 anos, com o desenho da 

formiguinha. Foram 14 desenhos inscritos com diversas mascotes, a escolha foi difícil, pois todos foram 

bonitos e de muita criatividade. Para defender a escolha de sua mascote Grazieli justificou:...As formigas são 

pequenas, mas trabalham unidas para proteger e alimentar suas colônias cada uma faz seu trabalho. 

São pequenas de tamanho ,mas formam um grande exercito, assim é o Proj Conseg Mirim ,começou 

pequeno e se tornou grande, fazendo sua parte orientando as crianças e suas famílias na causa da 

segurança e bem estar de todos, longe das drogas, da violência e sermos cidadãos de bem."18/02/2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/projconseg.mirim
https://www.facebook.com/grazieli.silva.180


MARÇO 2017 

18/03/2017 

LOCAL: Sala do A.A. (Alcoólicos Anônimos Renascer de Capinzal e Ouro.) 

HORÁRIO: 08h10min as 11h00min  

Responsáveis: Jocemara e Micheli (Ong Fauna Amiga) 

 Orientações e cuidados com os animais de estimação e entrega das doações de ração para ONG. 

 

Policial Civil Neury Clovis Petry  /Oneli Held . 

 Com orientações sobre EDUCAÇÃO ANTIDROGAS 

- Tabagismo; 

- Alcoolismo; 

- Outras drogas; 

- Os males físicos e psicológicos das drogas. 

 

2° ENCONTRO DO ANO DE 2017.  

Aconteceu na data de 18 de março de 2017 o segundo encontro do Projeto Conseg Mirim, os temas abordados 

foram Orientações e cuidados com os animais de estimação onde as voluntarias da Ong Fauna Amiga Joceneia 

e Michele debateram e interagiram com os participantes. 

Foi doada para ONG Fauna Amiga 15 quilos de ração (gato e cachorro) que foram trazidos e doados pelos 

participantes do projeto Conseg Mirim. 

 Em seguida O policial Neury Clóvis Petry, coordenador do Grupo de Alcoólicos Anônimos Renascer de 

Capinzal e Ouro palestrou sobre Prevenção ao uso de drogas, relatou sua historia de vida e deu exemplos dos 

males que as drogas causam na vida das pessoas e como evita-las. Logo após o senhor Oneli Held também 

destacou os males que as drogas causam as famílias e a sociedade, contou sua experiência como ex-alcoólatra 

e como conseguiu se recuperar e manter-se sóbrio, como lidar com o problema e como buscar ajuda. 

Agradecemos aos palestrantes pela colaboração junto ao Projeto Conseg Mirim. 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 



MAIO 2017 

LOCAL: Escola Estadual São Cristóvão 

HORÁRIO: 08h00min as 11h00min 

TEMA: Políticas Públicas e Participação 

Participação e Controle Social: O que é? Como participar? Quais nossos direitos e nossos deveres? O que são 

os Conselhos Municipais? Estatuto da Criança e do Adolescente.. Estas informações foram repassadas aos 

participantes do Conselho Comunitário de Segurança Mirim pela palestrante Joviane Colombelli ,onde os 

mesmos interagiram com perguntas e apresentaram sua visão de que forma podemos mudar e melhorar  

Todas as pessoas da sociedade podem contribuir, objetivando para uma comunidade mais segura. 

Responsáveis: Joviane Colombelli/Gerente de Planejamento Regional e Apoio a Políticas Públicas 

(Agências de Desenvolvimento Regional de Joaçaba.)  

 

  

 

https://www.facebook.com/JoviColombelli


01 de JULHO /2017 PARTICIPAÇÃO GABINETE ITINERANTE 

 

Participação do Proj Conseg Mirim, foi contribuir com informações sobre segurança pública ,entrega de 

sementes de hortaliças a comunidade .Também recebemos orientações médicas, odontológicas, 

massoterapeuta e desfrutaram e se divertiram no espaço infantil com diversas brincadeiras. Agradecemos o 

convite do Vereador Gilmar Junior. 

 

 

https://www.facebook.com/projconseg.mirim?fref=mentions


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JULHO 2017 

LOCAL: Salão Comunitário Loteamento Colina 

HORARIO: 19h00min  

Festa Julina ""1ª BLITZ NA ROÇA" Festa Julina.  

A primeira Festa Julina do Projeto Conselho Comunitário de Segurança Mirim foi um sucesso, graças a 

participação dos pais, da galerinha e monitores. Várias brincadeiras, pescaria, dança das cadeiras, corrida do 

ovo, dança da batata com participação dos pais, comidas típicas pinhão, bolos, brigadeiros, crepes, chocolate 

quente, cachorro quente, pipoca, pé de moleque, cocada e o concurso caipira fizeram a alegria de todos. 

Agradecemos a participação dos pais e mães que acompanharam seus filhos e participaram das brincadeiras. 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.341824632915114.1073741855.100012627401453&type=3


 

 

 

 

 



AGOSTO 2017 

LOCAL: Salão Comunitário Loteamento Colina 

HORARIO: 14h00min  

Responsáveis:  

Bombeiro Comunitário Nilton Sobreira 

Vice-presidente CONSEG Olavo Garcia 

 

Reunião do dia 26 de agosto de 2017 as 14h00min, no Salão Comunitário do Loteamento Colina. Para tratar  

Tratar sobre a formatura, ensaiar o Hino do Conseg e a Ordem Unida. 

 

 

 

 
 

 

 



SETEMBRO 2017 

16/09/2017: Dia de visitar a Delegacia Policia Civil com Delegado Jose Sergio e 2ª Companhia Policia Militar 

com o Cabo Vitorazzi...Capinzal- Alunos integrantes do Projeto Conselho Comunitários de Segurança Mirim 

(Projeto CONSEG Mirim) visitaram na manhã deste sábado dia 16 de setembro dois órgãos ligados a 

segurança pública. Acompanhados dos pais e monitoras. Recepcionados pelo Delegado José Sergio de 

Castilhos e pelo PM Cabo Diego Vitorazzi instrutor do Programa de Irradicação às Drogas (PROERD), onde 

cada um se apresentou ao delegado que em seguida cobrou a Ordem Unida (A ordem unida é uma das 

atividades militares, onde são treinadas as marchas militares e desfiles cívicos. Ao conjunto harmonioso, 

cadenciado e equilibrado dos movimentos de marcha),logo após tiveram a oportunidade de conhecer o espaço 

físico, salas de atendimentos ,sala das câmera de vídeo monitoramento, sala de registro de boletins de 

ocorrências, as antigas celas dos presos ,materiais de uso diário (Fardamento e Equipamentos Operacionais 

)bastão luminoso, colete balístico, aparelho de choque, lanterna, bafômetro ,entre outros e por ultimo as 

viaturas .Todos puderam fazer perguntas e tirar suas dúvidas a respeito da profissão de policial. Ao final o 

Cabo Vitorazzi serviu um delicioso lanche aos participantes que agradeceram a ótima recepção........O 

Delegado José Sergio comentou que é muito importante essa aproximação da comunidade com as polícias 

estaduais, principalmente das crianças, que serão o nosso futuro. Para passarem a enxergar-nos não como 

órgãos repressores, mas sim como instituições que agem em defesa da coletividade/sociedade. 

 

 
 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=367094757054768&set=ms.c.eJxFU0mSRTEIulGXQ5zuf7GuJyF%7E%3BSaGCxHiWzKkoiVPZf75Y88Nt9bB4t6ZeXL5YzsVztv%7E%3BMq%7E%3BcyPUPefHHfeSHbL0W%7E_HfrC%7E_QlM%7E%3BUF9H%7E%3BZDz6nn8Heuv9De%7E_iBv4IP%7E_bfdtbc4L%7E_DH2w48LcS1Pf2Hwp9zHZfnzw%7E_D96h3Z%7E%3BYv9udiD%7E_%7E%3BqB%7E%3B1sfAT1jvRvmx8W98zM53wr7vXr4E%7E_Z3dp8W8sD1w%7E%3BtennyPs%7E%3BmpDflavUn6NezD%7E%3BFLXnybrB%7E%3B4fv36ymM98edW8e2jFPsw%7E%3B4CeeH4F%7E%3B5tO%7E_%7E%3Bbyv6Np6e3zvvLh5ncB9N%7E%3B0MeOb5PcdiIcY86qWvH%7E_O95t5bDe8tPYCNegO9V9%7E%3BL815TdXEmsa2%7E_c55ufxr3D9zP%7E_x%7E%3BIW5l32tl5wf0HefMe03T9N%7E%3B9DDv7vzSNPLJ8vL9wP3ydj84lhPuDj8Yn3xH9Qmc0nE%7E%3BksLgl3IX%7E_%7E_93CbJka96z%7E%3B13%7E_2p.bps.a.367094117054832.1073741858.100012627401453&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=367094757054768&set=ms.c.eJxFU0mSRTEIulGXQ5zuf7GuJyF%7E%3BSaGCxHiWzKkoiVPZf75Y88Nt9bB4t6ZeXL5YzsVztv%7E%3BMq%7E%3BcyPUPefHHfeSHbL0W%7E_HfrC%7E_QlM%7E%3BUF9H%7E%3BZDz6nn8Heuv9De%7E_iBv4IP%7E_bfdtbc4L%7E_DH2w48LcS1Pf2Hwp9zHZfnzw%7E_D96h3Z%7E%3BYv9udiD%7E_%7E%3BqB%7E%3B1sfAT1jvRvmx8W98zM53wr7vXr4E%7E_Z3dp8W8sD1w%7E%3BtennyPs%7E%3BmpDflavUn6NezD%7E%3BFLXnybrB%7E%3B4fv36ymM98edW8e2jFPsw%7E%3B4CeeH4F%7E%3B5tO%7E_%7E%3Bbyv6Np6e3zvvLh5ncB9N%7E%3B0MeOb5PcdiIcY86qWvH%7E_O95t5bDe8tPYCNegO9V9%7E%3BL815TdXEmsa2%7E_c55ufxr3D9zP%7E_x%7E%3BIW5l32tl5wf0HefMe03T9N%7E%3B9DDv7vzSNPLJ8vL9wP3ydj84lhPuDj8Yn3xH9Qmc0nE%7E%3BksLgl3IX%7E_%7E_93CbJka96z%7E%3B13%7E_2p.bps.a.367094117054832.1073741858.100012627401453&type=3
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=367094730388104&set=ms.c.eJxFU0mSRTEIulGXQ5zuf7GuJyF%7E%3BSaGCxHiWzKkoiVPZf75Y88Nt9bB4t6ZeXL5YzsVztv%7E%3BMq%7E%3BcyPUPefHHfeSHbL0W%7E_HfrC%7E_QlM%7E%3BUF9H%7E%3BZDz6nn8Heuv9De%7E_iBv4IP%7E_bfdtbc4L%7E_DH2w48LcS1Pf2Hwp9zHZfnzw%7E_D96h3Z%7E%3BYv9udiD%7E_%7E%3BqB%7E%3B1sfAT1jvRvmx8W98zM53wr7vXr4E%7E_Z3dp8W8sD1w%7E%3BtennyPs%7E%3BmpDflavUn6NezD%7E%3BFLXnybrB%7E%3B4fv36ymM98edW8e2jFPsw%7E%3B4CeeH4F%7E%3B5tO%7E_%7E%3Bbyv6Np6e3zvvLh5ncB9N%7E%3B0MeOb5PcdiIcY86qWvH%7E_O95t5bDe8tPYCNegO9V9%7E%3BL815TdXEmsa2%7E_c55ufxr3D9zP%7E_x%7E%3BIW5l32tl5wf0HefMe03T9N%7E%3B9DDv7vzSNPLJ8vL9wP3ydj84lhPuDj8Yn3xH9Qmc0nE%7E%3BksLgl3IX%7E_%7E_93CbJka96z%7E%3B13%7E_2p.bps.a.367094117054832.1073741858.100012627401453&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=367094947054749&set=ms.c.eJxFU0mSRTEIulGXQ5zuf7GuJyF%7E%3BSaGCxHiWzKkoiVPZf75Y88Nt9bB4t6ZeXL5YzsVztv%7E%3BMq%7E%3BcyPUPefHHfeSHbL0W%7E_HfrC%7E_QlM%7E%3BUF9H%7E%3BZDz6nn8Heuv9De%7E_iBv4IP%7E_bfdtbc4L%7E_DH2w48LcS1Pf2Hwp9zHZfnzw%7E_D96h3Z%7E%3BYv9udiD%7E_%7E%3BqB%7E%3B1sfAT1jvRvmx8W98zM53wr7vXr4E%7E_Z3dp8W8sD1w%7E%3BtennyPs%7E%3BmpDflavUn6NezD%7E%3BFLXnybrB%7E%3B4fv36ymM98edW8e2jFPsw%7E%3B4CeeH4F%7E%3B5tO%7E_%7E%3Bbyv6Np6e3zvvLh5ncB9N%7E%3B0MeOb5PcdiIcY86qWvH%7E_O95t5bDe8tPYCNegO9V9%7E%3BL815TdXEmsa2%7E_c55ufxr3D9zP%7E_x%7E%3BIW5l32tl5wf0HefMe03T9N%7E%3B9DDv7vzSNPLJ8vL9wP3ydj84lhPuDj8Yn3xH9Qmc0nE%7E%3BksLgl3IX%7E_%7E_93CbJka96z%7E%3B13%7E_2p.bps.a.367094117054832.1073741858.100012627401453&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=367094947054749&set=ms.c.eJxFU0mSRTEIulGXQ5zuf7GuJyF%7E%3BSaGCxHiWzKkoiVPZf75Y88Nt9bB4t6ZeXL5YzsVztv%7E%3BMq%7E%3BcyPUPefHHfeSHbL0W%7E_HfrC%7E_QlM%7E%3BUF9H%7E%3BZDz6nn8Heuv9De%7E_iBv4IP%7E_bfdtbc4L%7E_DH2w48LcS1Pf2Hwp9zHZfnzw%7E_D96h3Z%7E%3BYv9udiD%7E_%7E%3BqB%7E%3B1sfAT1jvRvmx8W98zM53wr7vXr4E%7E_Z3dp8W8sD1w%7E%3BtennyPs%7E%3BmpDflavUn6NezD%7E%3BFLXnybrB%7E%3B4fv36ymM98edW8e2jFPsw%7E%3B4CeeH4F%7E%3B5tO%7E_%7E%3Bbyv6Np6e3zvvLh5ncB9N%7E%3B0MeOb5PcdiIcY86qWvH%7E_O95t5bDe8tPYCNegO9V9%7E%3BL815TdXEmsa2%7E_c55ufxr3D9zP%7E_x%7E%3BIW5l32tl5wf0HefMe03T9N%7E%3B9DDv7vzSNPLJ8vL9wP3ydj84lhPuDj8Yn3xH9Qmc0nE%7E%3BksLgl3IX%7E_%7E_93CbJka96z%7E%3B13%7E_2p.bps.a.367094117054832.1073741858.100012627401453&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=367094730388104&set=ms.c.eJxFU0mSRTEIulGXQ5zuf7GuJyF~;SaGCxHiWzKkoiVPZf75Y88Nt9bB4t6ZeXL5YzsVztv~;Mq~;cyPUPefHHfeSHbL0W~_HfrC~_QlM~;UF9H~;ZDz6nn8Heuv9De~_iBv4IP~_bfdtbc4L~_DH2w48LcS1Pf2Hwp9zHZfnzw~_D96h3Z~;Yv9udiD~_~;qB~;1sfAT1jvRvmx8W98zM53wr7vXr4E~_Z3dp8W8sD1w~;tennyPs~;mpDflavUn6NezD~;FLXnybrB~;4fv36ymM98edW8e2jFPsw~;4CeeH4F~;5tO~_~;byv6Np6e3zvvLh5ncB9N~;0MeOb5PcdiIcY86qWvH~_O95t5bDe8tPYCNegO9V9~;L815TdXEmsa2~_c55ufxr3D9zP~_x~;IW5l32tl5wf0HefMe03T9N~;9DDv7vzSNPLJ8vL9wP3ydj84lhPuDj8Yn3xH9Qmc0nE~;ksLgl3IX~_~_93CbJka96z~;13~_2p.bps.a.367094117054832.1073741858.100012627401453&type=3


DIA 09 DE SETEMBRO 

09/09/2017 

Participação na caminhada “FAÇA BONITO", em repudio a violência sexual contra crianças e adolescentes! 

NÃO DESVIE O OLHAR, DENUNCIE.. 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=368238240273753&set=ms.c.eJw9ytENACEIBNGOzLKLwPXfmBE9P19mFEUVHUzl1FAbs528NsTncOlZgTTgmr6Nir%7E%3Br%7E%3BK%7E_zTVvo7hZp.bps.a.368238026940441.1073741859.100012627401453&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=368238240273753&set=ms.c.eJw9ytENACEIBNGOzLKLwPXfmBE9P19mFEUVHUzl1FAbs528NsTncOlZgTTgmr6Nir%7E%3Br%7E%3BK%7E_zTVvo7hZp.bps.a.368238026940441.1073741859.100012627401453&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=368238050273772&set=ms.c.eJw9ytENACEIBNGOzLKLwPXfmBE9P19mFEUVHUzl1FAbs528NsTncOlZgTTgmr6Nir%7E%3Br%7E%3BK%7E_zTVvo7hZp.bps.a.368238026940441.1073741859.100012627401453&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=368238050273772&set=ms.c.eJw9ytENACEIBNGOzLKLwPXfmBE9P19mFEUVHUzl1FAbs528NsTncOlZgTTgmr6Nir%7E%3Br%7E%3BK%7E_zTVvo7hZp.bps.a.368238026940441.1073741859.100012627401453&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=368238106940433&set=ms.c.eJw9ytENACEIBNGOzLKLwPXfmBE9P19mFEUVHUzl1FAbs528NsTncOlZgTTgmr6Nir%7E%3Br%7E%3BK%7E_zTVvo7hZp.bps.a.368238026940441.1073741859.100012627401453&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=368238106940433&set=ms.c.eJw9ytENACEIBNGOzLKLwPXfmBE9P19mFEUVHUzl1FAbs528NsTncOlZgTTgmr6Nir%7E%3Br%7E%3BK%7E_zTVvo7hZp.bps.a.368238026940441.1073741859.100012627401453&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=368238103607100&set=ms.c.eJw9ytENACEIBNGOzLKLwPXfmBE9P19mFEUVHUzl1FAbs528NsTncOlZgTTgmr6Nir%7E%3Br%7E%3BK%7E_zTVvo7hZp.bps.a.368238026940441.1073741859.100012627401453&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=368238103607100&set=ms.c.eJw9ytENACEIBNGOzLKLwPXfmBE9P19mFEUVHUzl1FAbs528NsTncOlZgTTgmr6Nir%7E%3Br%7E%3BK%7E_zTVvo7hZp.bps.a.368238026940441.1073741859.100012627401453&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=368238240273753&set=ms.c.eJw9ytENACEIBNGOzLKLwPXfmBE9P19mFEUVHUzl1FAbs528NsTncOlZgTTgmr6Nir~;r~;K~_zTVvo7hZp.bps.a.368238026940441.1073741859.100012627401453&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=368238050273772&set=ms.c.eJw9ytENACEIBNGOzLKLwPXfmBE9P19mFEUVHUzl1FAbs528NsTncOlZgTTgmr6Nir~;r~;K~_zTVvo7hZp.bps.a.368238026940441.1073741859.100012627401453&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=368238106940433&set=ms.c.eJw9ytENACEIBNGOzLKLwPXfmBE9P19mFEUVHUzl1FAbs528NsTncOlZgTTgmr6Nir~;r~;K~_zTVvo7hZp.bps.a.368238026940441.1073741859.100012627401453&type=3


FORMATURA DIA 30 SETEMBRO 

HORÁRIO: 15h00min. 

LOCAL: CLUBE DA COLINA ACESSO CIDADE ALTA-CAPINZAL. 

Foi realizada sábado, dia 30 de setembro de 2017, a formatura da primeira turma do Conseg Mirim de 

Capinzal. Vinte e oito alunos das Redes Municipal e Estadual de Ensino de Capinzal com faixa etária de 6 a 

14 anos, integram essa primeira turma que desde o mês de junho de 2016 até setembro de 2017, participaram 

de várias atividades estando capacitados a auxiliar os monitores nas atividades com futuras turmas de Conseg 

Mirim. 

. 

 



 

 

 

 



OUTUBRO 2017 

 

O vice-presidente da Câmara de Capinzal, Alcedir Afonso Coronetti (PMDB), na sessão de terça-feira, 03 de 

Outubro, foi subscritor juntamente com Bruno, Zocoli, Kelvis, Valmor, Gilmar e Lucas, sendo MOÇÃO DE 

APLAUSO de autoria de Rafael e Coronetti. Para o Conselho de Segurança Comunitária, parabenizando o 

CONSEG Mirim de Capinzal, pela formatura no último dia 30 de Setembro. Justificativa: Primeira turma do 

Conseg Mirim de Capinzal formou 28 alunos das Redes Municipal e Estadual de ensino local, com faixa 

etária de 7 a 14 anos, onde desde o início do ano as crianças participaram de várias atividades. Totalizando 

100 horas. A turma denominada “Sargento Valdecir Casagrande”, contou com a ajuda dos pais, monitores e 

voluntários. O Projeto Conseg Mirim é de suma importância para nossas crianças e adolescentes, ainda para 

a sociedade que poderá contar com jovens conscientes e preparados para vivenciar plenamente situações 

ligadas à segurança e cidadania. 

 

 

 

ESPECIAIS  

Escola Bernardo Moro Sobrinho 

Escola E.B. São Cristóvão. 

Associação Amigos do Loteamento Colina 

ASMUCA-Associação dos Servidores Municipais de Capinzal. 

APROC-Associação dos Professores de Ouro e Capinzal. 

Sede dos Alcoólicos Anônimos AA de Capinzal 

Associação Clube da Colina 

Pelos espaços cedidos para os desenvolvimentos das atividades. 

Aos pais e familiares acompanharam seus filhos que sempre contribuíram com os lanches. 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=368238243607086&set=ms.c.eJw9ytENACEIBNGOzLKLwPXfmBE9P19mFEUVHUzl1FAbs528NsTncOlZgTTgmr6Nir%7E%3Br%7E%3BK%7E_zTVvo7hZp.bps.a.368238026940441.1073741859.100012627401453&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=368238243607086&set=ms.c.eJw9ytENACEIBNGOzLKLwPXfmBE9P19mFEUVHUzl1FAbs528NsTncOlZgTTgmr6Nir%7E%3Br%7E%3BK%7E_zTVvo7hZp.bps.a.368238026940441.1073741859.100012627401453&type=3


 
 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES  

FEVEREIRO/DEZEMBRO 2018. 
  

 

PROJETO CONSEG MIRIM 
 

 

Objetivos: 

 

Resgatar valores, estimular: atenção, cooperação, criatividade, estratégias, socialização, agilidade, 

condicionamento físico, coordenação motora e resistência. 

Os encontros serão sempre aos sábados uma vez ao mês a partir das 08h00min horas 

Local: Conforme a programação de cada mês. 

Os palestrantes serão convidados profissionais formados em Educação Física, Serviço Social, Psicologia, 

Gestão Ambiental, Segurança no Trabalho, Direito, Proerd, Policia Militar e Policia Civil entre outro. 

 

Todos os encontros terão inicio com a Ordem Unida. 

Por meio da Ordem Unida, a tropa evidencia, claramente, os quatro índices de eficiência: 

(1) Moral - pela superação das dificuldades e determinação em atender aos comandos, apesar da necessidade 

de esforço físico; 

(2) Disciplina - pela presteza e atenção com que obedece aos comandos; 

(3) Espírito de corpo - pela boa apresentação coletiva e pela uniformidade na prática de exercícios que exigem 

execução coletiva; (4) Proficiência - pela manutenção da exatidão na execução; 

 Fonte: Manual de Campanha C 22-5 – Ordem Unida, 3ª edição. 

 

Hino Nacional 

 

Hino do CONSEG 

 

OBS: Durante os encontros os alunos formados no projeto em 2017 estarão auxiliando os monitores nas 

atividades. (organizando material utilizado, organizando o lanche, mantendo a limpeza, entregando materiais 

e água, cuidado com as bandeiras etc.) 

 

 

 



FEVEREIRO  

24/02/2018: 

08h30min Retorno das atividades com escolha da Diretoria do Projeto Conseg Mirim supervisionados pelos 

membros do Conselho Comunitário de Segurança de Capinzal, monitores e familiares. Inicio da primeira 

turma Pré Conseg Mirim e cadastro dos novos participantes do projeto para 2018. 

Local Sede da Associação do A.A de Capinzal-anexo a Secretaria de Infraestrutura de Capinzal. 

Material: Fichas, canetas, folhas brancas, banner, folders, bandeiras. 

 

MARÇO 

Dia: 31/03/2018 

TEMA: Páscoa visando resgatar valores que estão se perdendo com o tempo em razão dos apelos comerciais, 

pois a Páscoa é mais do que uma simples troca de chocolates e o carinho é o que vale mais. Transmitir o 

verdadeiro significado da Páscoa, propagando os valores, as boas ações e as boas maneiras, promovendo 

reflexões sobre a amizade entre as pessoas e o porquê de partilhar. 

08h30min Local: Escola São Cristóvão. 

Responsável: Prof.ª Ana Paula Baretta 

Francieli Schumann 

E demais monitores. 

Auxiliares: Turma Conseg Mirim 2017. 

(Possível viagem a Luzerna/Hospital filantrópico) 

 

ABRIL 

 14/04/2018 (SÁBADO) 

LOCAL: Salão Comunitário Loteamento Colina 

HORÁRIO: 08h30min 

Responsável: Adenilso de Souza Pós-graduação em ADMINISTRAÇÃO E GESTAÕ DE NEGOCIOS 

(BANCO DO BRASIL/ 2° SARGENTO DO EXÉRCITO R2 - APOSENTADO) 

Segundo encontro com orientação sobre: EDUCAÇÃO ÉTICA E CIVISMO 

- O amor à pátria; 

- Os símbolos nacionais; 

- O valor da família e da sociedade; 

- Respeito mútuo, ética e cidadania. 

 

MAIO 

Dia: 19/05/2018 (SÁBADO) 

LOCAL: Associação ASMUCA 

 HORÁRIO: 08h00min 

Responsáveis: Prof. Navis Helt- Pós Graduação em GESTÃO, LICENCIAMENTO E AUDITORIA 

AMBIENTAL. 

 Orientações sobre EDUCAÇÃO AMBIENTAL  

- Fauna e flora do Brasil; 

- A água: fonte da vida; 

- Os problemas relacionados ao lixo; 

- Reciclagem, armário compartilhado. 

(Possível viagem a Policia Ambiental de Erval Doeste) 

 

 

JUNHO 



II Blitz na Roça /Festa Junina 

14h30min horas 

 Local: ASMUCA 

Responsáveis: Prof.Ana Paula GRADUAÇÃO EM PEDAGOGIA E LETRAS 

 Francieli Schumman Estudante Ensino Médio. 

Descobrindo talentos: Possibilitar a expressividade da cultura e da individualidade; 

Desenvolver a expressividade por meio das diversas linguagens gráfico\plástica, visuais e cênicas; 

Aperfeiçoamento da criatividade e coordenação motora; 

Articular a percepção, a imaginação, a emoção, a sensibilidade. 

JULHO   

21/07/2018 

LOCAL: Sede AA Alcoólicos Anônimos Grupo Renascer-Capinzal. 

HORÁRIO: 14h00min 

Responsável: Marizete da Motta- Graduada em DIREITO 

Orientações sobre DUCAÇÃO ANTIDROGAS 

 

AGOSTO 

Dia: 

Tema: princípios Fundamentais para boa convivência familiar. 

Responsável: Fernanda Padilha Graduação em PSICOLOGIA. 

Valorizar o outro, isso significa viver e trabalhar em comunidade. 

Influenciar positivamente o ambiente; 

Aprenda a lutar contra seus piores impulsos; 

 Pense antes de falar; (Vai valer a pena dizer isso? Vai construir? Vai ajudar?) 

 

SETEMBRO 

17/09/2018(SÁBADO) 

LOCAL: (Salão da APROC (Associação dos Professores de Ouro e Capinzal ) Loteamento Colina Capinzal 

SC) 

HORÁRIO: 14h00min 

Responsável Capitão Garcez e Capitão Alessandro 

Orientações sobre: 

EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO 

- Noções de Legislação para o Trânsito; 

- Meios de transporte; 

- Sinalizações; 

- Principais causas de acidentes no Trânsito; 

- O trânsito e as cidades. 

 

OUTUBRO  

15/10/2018(SÁBADO) 

2° Acampamento em comemoração ao dia da criança. 

Material: Material: Barracas, tapetes, bonés, sacos de ráfia, bolas, barbantes, balão, etc. 

Local: Área de lazer-Centro de Capinzal SC. 

08h00min: Recepção no portal de entrada do Clube da Colina. 

08h30min: Apresentação e ordem unida, hasteamento das bandeiras. 

09h00min: Montagem do acampamento. (Barracas) 



10h00min: Atividades de recreação. 

11h40min: Encerramento da atividade para descanso e higiene. 

12h00min: Almoço socializado. 

13h30min: Inicio das atividades com a tirolesa  

15h00min: Termino de atividade 

15h15min: Caça ao tesouro  

16h00min Grama Redonda (todos sentados na grama em circulo) para avaliação do dia. 

16h30min: Lanche natural e desmontagem de acampamento (barracas). 

16h45 min: Avisos e encerramento. (próxima atividade para mês de novembro) 

17h00min min: Ordem unida para recolher as bandeiras. 

 17h10min todos os pais ou responsáveis deverão buscar seus filhos em frente ao Clube da Colina. 

 

NOVEMBRO  

TEMA: A ser definido 

LOCAL:  

HORÁRIO:  

Responsável:  

 

DEZEMBRO  

15/12/2018: 

Sétimo encontro: com orientações sobre PREVENÇÃO DE ACIDENTES DOMÉSTICOS NAS FÉRIAS 

Responsável: Rudinei Vilarino Lira TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO TRABALHO E GRADUAÇÃO 

EM ENGENHARIA DE ALIMENTOS. 

Primeiros socorros-Fraturas, engasgamentos, afogamentos, queimaduras etc. 

Espaço para assistir vídeos e fotos das atividades do projeto. 

Aniversariantes do mês  

Socialização de Natal. (Cada participante leva um prato de alimento para socializar). 

Papai Noel 

 

Observações: 

ORDEM UNIDA (exceto nas datas comemorativas que caiam aos domingos e feriados na semana). 

Caso houver mudanças de locais, horários ou datas os participantes serão avisados previamente. 

Locais disponíveis: 

Escola E.B. São Cristóvão. 

Ginásio de Esportes Escola São Cristóvão 

Ginásio de Esportes Vila Sete de Julho 

Salão Comunitário Loteamento Colina 

Salão Comunitário São Cristóvão. 

Salão Comunitário Fazenda Santo Antonio. 

ASMUCA: Associação dos funcionários públicos de Capinzal. 

AA: Sede dos Alcoólicos Anônimos Renascer de Capinzal. 

Após cada encontro serão feitos relatórios de avaliação. Todos os encontros devem ter no mínimo 5 monitores 

voluntários como apoio. 


