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Prezado,
Somos o Coletivo Setúbal, um grupo de moradores do bairro, unidos em prol da construção
de um local mais coletivo, de vizinhança mais unida e participativa. A rede de contatos chega
a mais de 4.000 usuários no grupo Coletivo Setúbal no Facebook.
Dentre várias ações que temos desenvolvido está o projeto de segurança Setúbal Seguro.
Esta iniciativa tem como objetivo inibir a violência que assola nossa região em parceria com a
Polícia Militar, órgão de competência para tal.
Nos propomos a desenvolver um trabalho em conjunto com esta corporação através de ações
de diversas naturezas explicitadas em projeto que prevê a integração através de grupo
institucional de WhatsApp (no qual serão inseridas no máximo três pessoas indicadas pelo
condomínio), e instalação de câmeras e refletores externos nos condomínios, e outras formas
de colaboração com o trabalho policial. Pretendemos atuar, sobretudo, como agentes de
informação e monitoramento do que acontece em Setúbal a fim de colaborar com a polícia
criando oportunidades para estratégias de ação.
Acreditamos que, como cidadãos atuantes, temos que nos unir e contribuir com as
instituições que nos prestam serviços públicos. Desse modo, solicitamos que compareça à
próxima reunião, ou envie representante com poderes para decisão, que será realizada no dia
23/01/2016, às 19:30, no endereço abaixo indicado, na qual serão tratados os seguintes
pontos:
- cadastro dos condomínios que irão aderir ao projeto;
- apresentação de custos de instalação de câmera e refletor externos para os condomínios
que ainda não possuem;
- apresentação de formas de integração das câmeras do bairro com as da CTTU/SDS por
técnico convidado pelo Coletivo;

- apresentação dos custos para instalação das placas e parcerias encontradas para confecção
das mesmas;
- regras de utilização do grupo de WhatsApp para comunicação com a Polícia;
- formas de prevenção possíveis e de colaboração com a Polícia além da informação de
ocorrências.

Local: Rua Izabel Magalhães, 128
Edifício Porto do Mar
Salão Gourmet
Horário: 19:30

Desde já agradecemos e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Recife, 11 de janeiro de 2016

Coletivo Setúbal

