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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente documento se refere ao Produto IV, constante no Projeto BRA 04/029 - 

Contratação de Consultoria Especializada para construção de metodologias participativas de 

atuação e interlocução do CONASP (Conselho Nacional de Segurança Pública) com a sociedade 

civil e instituições do Estado. É orientado pelo Termo de Referência número 139.336, e regido 

pelo contrato Nº2014/000173.  

Trata-se de documento técnico com proposta de metodologia participativa para a 2ª 

CONSEG. O desenho da metodologia participativa da Conferência Nacional de Segurança 

Pública, objeto desse documento, se baseou nos seguintes parâmetros: 

 

i. Decreto 8.243, de 23 de maio de 20141, que institui a Política Nacional de 

Participação Social (PNPS) e o Sistema Nacional de Participação Social(SNPS).  

ii. Orientações metodológicas aprovadas através de votação pelos participantes 

da etapa nacional do evento “Diálogos Regionais – Conseg 2015”, e 

sistematizadas pelo Consultor.  

iii. Análise de projeto preliminar da 2ª Conferência Nacional de Segurança Pública, 

construído pelos conselheiros do Conasp, e discutido e aprovado em sua 17ª 

Reunião Ordinária, realizada em Brasília, nos dias 14 e 15 de junho de 2012.  

iv. Análise da Base de dados da pesquisa "Ampliação da participação na gestão 

pública: um estudo sobre Conferências Nacionais realizadas entre 2003 e 2011", 

realizada pelo Ipea e disponível no portal “Participação em Foco” . 

v. Análise da bibliografia especializada concernente à discussão mais ampla sobre 

participação social, democracia, políticas públicas, etc. 

vi. Experiência do Consultor na realização de outros processos participativos: 1º 

Conseg (Etapas Regionais de Pernambuco; Etapas Municipais, Regionais e 

Estaduais do Acre e de Rondônia, Etapa Nacional), 1º Consocial (no Rio Grande 

do Norte, Ceará e Pernambuco), 15ª International Anti-Corruption Conference 

(Brasília), e demais espaços participativos locais e regionais (comitês, fóruns, 

comissões organizadoras, etc).  

  

 

                                                 
1
 O decreto 8.243/14 foi derrubado por votação de outra proposta (PDC 1491/14) na Câmara dos Deputados no dia 

28 de outubro de 2014, havendo ainda possibilidades de alteração no Senado Federal. Contudo, seu conteúdo 
permanece nesse documento apenas em caráter orientador e não normativo. 
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2.  PROPOSTA DE METODOLOGIA PARTICIPATIVA DA 2ª CONSEG 

 
2.1. Lema eleito 

 
Durante a etapa Nacional do Evento ‘Diálogos Regionais – CONSEG 2015’, os Grupos de 

Trabalho construíram propostas de Lemas para a segunda Conseg. Após sistematização 

realizada pelo Consultor, a propostas foram exibidas em telões para que os participantes 

tomassem conhecimento do material produzido. Em seguida, foi realizada votação por cédula. 

Conforme deliberação do CONASP, o Lema eleito deverá ser utilizado na segunda Conseg, 

impreterivelmente. Após a votação2, o seguinte Lema foi eleito: 

 

 
 
 

2.2. Eixos Temáticos aprovados 
 

Da mesma maneira, foram construídas propostas de Eixos Temáticos para orientarem a 

discussão durante a segunda Conseg. Após sistematização realizada pelo Consultor das 

propostas provenientes dos Grupos de Trabalho, exibição em telões e votação, os seguintes 

Eixos Temáticos foram eleitos: 

 

 
 

2.3. Etapas estruturantes (Proposta) 
 
 

O Decreto 8.243/2014, em seu artigo 12, estabelece que as Conferências Nacionais 

devem observar, no mínimo, dentre outras coisas, as seguintes diretrizes: o estabelecimento 

de critérios e procedimentos para a designação dos delegados governamentais e para a 

                                                 
2
 Propostas apresentadas e apuração da votação em anexo. 

“Segurança como Política de Estado: uma ação contínua, um direito de todos”. 

Política Nacional de Segurança Pública: financiamento, prioridades, gestão integrada e 
participativa.  

Política nacional de segurança pública por força de lei. 

Profissionais de segurança pública: Política de gestão por meritocracia com valorização, 
reconhecimento e qualificação continuada. 

Sistema de Segurança Pública e Justiça: modelo de integração, gestão, financiamento, 
atuação e qualificação. 

Orçamento Público de segurança com acesso e controle social 
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escolha dos delegados da sociedade civil (Inciso III); a integração entre etapas municipais, 

estaduais, regionais, distrital e nacional, quando houver (Inciso IV); a definição dos 

procedimentos metodológicos e pedagógicos a serem adotados nas diferentes etapas (Inciso 

VI); e a determinação do modelo de acompanhamento de suas resoluções (Inciso VIII); 

Durante o evento “Diálogos Regionais – Conseg 2015” foram construídas várias 

orientações metodológicas acerca da estrutura que a segunda Conseg deveria comportar, 

destacando-se o seguinte: É orientada a realização de seminários regionais com 

representações de conselhos/fóruns de segurança estaduais, regionais, municipais e 

comunitários; a realização de Conferências Municipais, Intermunicipais, Regionais e Estaduais, 

antecedentes à Etapa Nacional, com distribuição de representantes igual ao Conasp (40% da 

sociedade civil, 30% trabalhadores e 30% gestores); Sugere a realização de Conferências Livres 

e Seminários Temáticos preliminares (virtuais e presenciais), e com convergência das 

conferências livres e municipais nas etapas estaduais. 

Com base nas recomendações acima, foram construídos os esquemas conceituais 

abaixo.  

 
Figura 1- Etapas estruturantes da segunda Conseg. 

 
Fonte: Elaboração do Consultor 
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Fóruns
Regionais 
Interconselhos

2.4. Descrição das etapas estrtuturantes da 2ª Conseg 
 

2.4.1. Conferências Municipais 

 

Etapa inicial da Conseg. Elegerá propostas e representantes para etapa regional (quando 

houver) ou estadual. De responsabilidade do município, devendo ser convocada pelo Poder 

público Municipal. E caso de não convocação até a data prevista, abre-se espaço para 

organização autônoma da etapa pela sociedade Civil. 

 

2.4.2. Conferências Regionais 

 

Etapa facultativa, de responsabilidade do governo estadual. Elegerá representantes e 

propostas para a etapa estadual. Discutirá as propostas provenientes das etapas municipais. 

 

2.4.3. Conferências Estaduais 

 

Etapa obrigatória da Conseg, onde serão eleitos representantes e propostas para a 

etapa nacional. Retoma a discussão realizada anteriormente no âmbito do estado 

(Conferências municipais, regionais e livres), validando-as ou não. 

 

2.4.4. Fóruns Regionais Interconselhos3 

 

Espaço exclusivo de discussão 

de Conselheiros municipais e 

estaduais de Segurança Pública. 

Reúne conselheiros de cada região 

(Norte, Sul, Sudeste, Centro-Oeste e 

Nordeste) para discutir propostas 

diretamente para a etapa Nacional. Visa favorecer a criação de redes regionais e nacionais de 

colaboração entre conselhos, estimulando a criação de novos e fortalecendo a atuação dos já 

existentes. Elegerá propostas e representantes diretamente para a Etapa Nacional. 

 

2.4.5. Conferências Livres (Virtuais e Presenciais) 

                                                 
3
 De acordo com as orientações do Decreto 8.243/2014, artigo 15. 

Figura 2 - Fóruns Regionais Interconselhos 
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Espaço autônomo de discussão presencial ou virtual que elegerá propostas para as 

etapas estaduais. 

 

2.4.6. Seminários Temáticos Preparatórios 

 

Espaços de formação, discussão e disseminação do conhecimento. Visa o 

amadurecimento da discussão acerca da segurança Pública, com participação de especialistas 

da área, da academia, etc. Pode gerar propostas para as etapas estaduais. 

 

2.4.7. Conferência Nacional  

 

“Instância periódica de debate, de formulação e de avaliação sobre temas específicos e 

de interesse público, com a participação de representantes do governo e da sociedade civil, 

podendo contemplar etapas estaduais, distrital, municipais ou regionais, para propor diretrizes 

e ações acerca do tema tratado" (Decreto 8.243/2014, artigo 1º, inciso IV). Se organizará a 

partir de Grupos de Trabalho em torno dos Eixos temáticos estabelecidos e construirá um 

conjunto de propostas para execução. 

 
 

2.5. Fluxo de Propostas e Metodologia de Votação e de Sistematização (Proposta) 
 

Propõe-se aqui que o processo de construção de propostas ao longo da segunda Conseg 

tenha início nas etapas municipais. Recomenda-se a utilização da metodologia de Grupos de 

Trabalho em torno dos Eixos temáticos estabelecidos. A figura abaixo procura ilustrar o fluxo 

de propostas no decorrer das diferentes etapas da Conferência. 
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Figura 3 - Fluxo de Propostas entre etapas municipais, regionais, estaduais e nacional.  

 
Fonte: Elaboração do Consultor 

 
As Conferências Municipais devem iniciar o processo de construção de propostas para a 

Conseg. As Conferências Estaduais funcionarão como um espaço mais amplo de discussão e 

validação de propostas antes da etapa nacional. Dessa maneira, as propostas provenientes das 

etapas regionais, municipais, livres e dos seminários temáticos serão sistematizadas 

(preferencialmente por uma equipe nacional, que garanta a homogeneidade da 

sistematização) e discutidas na etapa estadual. 

Propõe-se aqui que seja utilizado o método de priorização de propostas, contando com 

um número reduzido de assertivas postas em votação. Ou seja, acredita-se que um número 

demasiadamente extenso de propostas gera um efeito negativo, criando dispersão de ações e 

ausência de prioridades para futura atuação do Poder Executivo. O que o histórico de 

Conferências Nacionais tem demonstrado ao longo dos anos é que conjuntos extensos de 

propostas tendem a perder credibilidade e possuem reduzida capacidade de aceitação por 

parte dos gestores públicos, colocando em xeque sua efetividade.  Logo, propõe-se aqui um 

número reduzido de propostas, elencadas por ordem de prioridade, que direcionem com 

clareza a ação dos gestores públicos. 

A seguir, algumas recomendações sobre esse processo: 
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 Utilizar metodologia de voto individualizado (bolinhas/priorização). 

 Havendo propostas conflitantes,  encaminhar para próxima etapa apenas a que obtiver 
maior número de votos, excluindo-se a outra. 

 Os Grupos de Trabalhos devem contar com, no máximo, 50 pessoas por sala.  
 Recomenda-se a realização de inscrições prévias na etapa nacional, para definição de 

salas por eixo temático.  
 Recomenda-se a criação de uma limitação de quantitativo de pessoas por sala e por 

segmento na etapa nacional, visando equilibrar a participação nos Eixos temáticos 
definidos. 

 Recomenda-se que os Grupos de Trabalho não tenham duração inferior a 4 horas, em 
todas as etapas, sobretudo na etapa nacional. 

 Recomenda-se prever a possibilidade de haver mais de uma sala para o mesmo Eixo 
Temático. Ou limitar as inscrições por sala. 

 Recomenda-se garantir ao menos 1 Facilitador e 1 Relator em cada GT, treinados 
previamente. 

 Recomenda-se prover um “passo a passo” para funcionamento do GT, contendo:  
Apresentação do facilitador e do relator e do funcionamento do GT, Rodada de 
apresentação dos participantes, leitura das propostas das etapas anteriores, etc. 

 Recomenda-se que o processo de sistematização seja realizado com respeito máximo à 
redação das propostas aprovadas nos GTs; 

 Recomenda-se que as propostas semelhantes sejam agrupadas, não se mantendo 
propostas duplicadas; 

 Recomenda-se que o agrupamento de propostas semelhantes em uma única proposta 
deve contemplar as nuances das propostas; 

 P Recomenda-se que propostas incompatíveis sejam mantidas separadamente, com 
redação original.  

 Recomenda-se que as propostas aprovadas no GT não possam ser excluídas. 

 
 

2.6. Metodologia de Eleição de Representantes (Proposta) 
 

A proposta colocada aqui considera o modelo tradicional de escolha de representantes, de 

maneira escalonada por etapas da Conferência Nacional. Isto é, os representantes são eleitos 

sucessivamente para as etapas seguintes, até chegarem a Etapa Nacional. Adicionalmente, foram 

pensadas um conjunto de etapas paralelas chamadas de “Fóruns Regionais Interconselhos”, que 

elegerão representantes nas cinco regiões brasileiras diretamente para a etapa nacional. Dessa maneira, 

o quantitativo final de representantes na etapa nacional se refere aos representantes eleitos nas etapas 

estaduais (após passarem pelas etapas municipais e regionais) e aos representantes eleitos nos fóruns 

regionais. 
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Figura 4 - Fluxo de representantes eleitos 

 
Fonte: Elaboração do Consultor 

 

 

Foram construídos dois cenários
4
 a partir das recomendações colocadas pela Secretaria Executiva 

do Conasp e pelas recomendações votadas pelos participantes do evento Diálogos –Regionais Conseg 

2015. O quantitativo de pessoas estimado para a etapa nacional, conforme orientação da Secretaria 

Executiva do Conasp é de 1500 pessoas. Tal número foi arredondado para cima nos dois casos. 

No primeiro cenário foi realizada uma distribuição proporcional à população dos estados. Dessa 

maneira, nesse cenário estados com maiores populações contam com um número também maior de 

vagas para seus representantes durante a etapa nacional.  

 
Quadro 1 - Distribuição de representantes por Unidade Federativa (cenário 1) 

ETAPAS ESTADUAIS 

Estados 
População 

2010 
Pop. Estad/ 

Nacional 

NÚMERO EXATO ARREDONDAM. PARA CIMA 

Quant. 
Represent

antes 
Estado 

S.C. 
(40%) 

P.P. 
(30%

) 

Trab. 
(30%

) 

S.C
. 

(40
%) 

P.P. 
(30%

) 

Trab. 
(30%

) 
TOTAL 

Acre 732.793 0,38% 6 2,31 1,73 1,73 3 2 2 7 

Alagoas 3.120.922 1,64% 25 9,82 7,36 7,36 10 8 8 26 

Amapá 668.689 0,35% 5 2,10 1,58 1,58 3 2 2 7 

Amazonas 3.480.937 1,83% 27 10,95 8,21 8,21 11 9 9 29 

Bahia 14.021.432 7,35% 110 44,11 33,08 33,08 45 34 34 113 

Ceará 8.448.055 4,43% 66 26,58 19,93 19,93 27 20 20 67 

                                                 
4
 Para memória dos cálculos, vide Apêndices. 

Fóruns Regionais 
Interconselhos

Conferências 
Municipais

Conferências  
Regionais

Conferências 
Estaduais

CONFERÊNCIA 
NACIONAL

Fluxo de 
Representantes 

Eleitos
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Distrito Federal 2.562.963 1,34% 20 8,06 6,05 6,05 9 7 7 23 

Espírito Santo 3.512.672 1,84% 28 11,05 8,29 8,29 12 9 9 30 

Goiás 6.004.045 3,15% 47 18,89 14,17 14,17 19 15 15 49 

Maranhão 6.569.683 3,44% 52 20,67 15,50 15,50 21 16 16 53 

Mato Grosso 3.033.991 1,59% 24 9,54 7,16 7,16 10 8 8 26 

Mato Grosso 
do Sul 

2.449.341 1,28% 19 7,71 5,78 5,78 8 6 6 20 

Minas Gerais 19.595.309 10,27% 154 61,64 46,23 46,23 62 47 47 156 

Pará 7.588.078 3,98% 60 23,87 17,90 17,90 24 18 18 60 

Paraíba 3.766.834 1,97% 30 11,85 8,89 8,89 12 9 9 30 

Paraná 10.439.601 5,47% 82 32,84 24,63 24,63 33 25 25 83 

Pernambuco 8.796.032 4,61% 69 27,67 20,75 20,75 28 21 21 70 

Piauí 3.119.015 1,64% 25 9,81 7,36 7,36 10 8 8 26 

Rio de Janeiro 15.993.583 8,39% 126 50,31 37,73 37,73 51 38 38 127 

Rio Grande do 
Norte 

3.168.133 1,66% 25 9,97 7,47 7,47 10 8 8 26 

Rio Grande do 
Sul 

10.695.532 5,61% 84 33,65 25,23 25,23 34 26 26 86 

Rondônia 1.560.501 0,82% 12 4,91 3,68 3,68 5 4 4 13 

Roraima 451.227 0,24% 4 1,42 1,06 1,06 2 2 2 6 

Santa Catarina 6.249.682 3,28% 49 19,66 14,75 14,75 20 15 15 50 

São Paulo 41.252.160 21,63% 324 129,77 97,33 97,33 130 98 98 326 

Sergipe 2.068.031 1,08% 16 6,51 4,88 4,88 7 5 5 17 

Tocantins 1.383.453 0,73% 11 4,35 3,26 3,26 5 4 4 13 

TOTAL 190.732.694 100,00% 1500 600 450 450 611 464 464 1539 

Fonte: Elaboração do Consultor 

 

FÓRUNS REGIONAIS INTERCONSELHOS 

REGIÃO 
S.C. 

(40%) 
P.P. 

(30%) 
Trab. 
(30%) 

TOTAL 

NORTE 4 3 3 10 

NORDESTE 4 3 3 10 

SUL 4 3 3 10 

SUDESTE 4 3 3 10 

CENTRO-OESTE 4 3 3 10 

TOTAL 50 

Fonte: Elaboração do Consultor 

 

CENÁRIO 1 

  NÚMERO EXATO 

  TOTAL 
S.C. 

(40%) 
P.P. 

(30%) 
Trab. 
(30%) 

 Nº DE REPRESENTANTES ETAPAS ESTADUAIS             1.500            600            450            450  

FÓRUNS REGIONAIS INTERCONSELHOS 50             20              15  15 

      1.550  
  

  

  
   

  

  ARREDONDAM. PARA CIMA 
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  TOTAL 
S.C. 

(40%) 
P.P. 

(30%) 
Trab. 
(30%) 

 Nº DE REPRESENTANTES ETAPAS ESTADUAIS             1.539            611            464            464  

FÓRUNS REGIONAIS INTERCONSELHOS 50             20              15  15 

      1.589        

Fonte: Elaboração do Consultor 

 
 

No segundo cenário, foi realizada uma distribuição igualitária para todos os estados, 

independentemente da sua. Dessa maneira, todos os estados enviam o mesmo número de 

representantes para a etapa nacional.  

 
 
Quadro 2 - Distribuição de representantes por Unidade Federativa (cenário 2) 

ETAPAS ESTADUAIS 

   
NÚMERO EXATO ARREDONDAM. PARA CIMA 

Estados 
População 

2010 
Peso 

Quant. 
Representantes 

Estado 

S.C. 
(40%) 

P.P. 
(30%) 

Trab. 
(30%) 

S.C. 
(40%) 

P.P. 
(30%) 

Trab. 
(30%) 

TOTAL 

Distrito Federal 2.562.963 1 55,6 22,22 16,67 16,67 23 17 17 57 

Goiás 6.004.045 1 55,6 22,22 16,67 16,67 23 17 17 57 

Mato Grosso 3.033.991 1 55,6 22,22 16,67 16,67 23 17 17 57 

Alagoas 3.120.922 1 55,6 22,22 16,67 16,67 23 17 17 57 

Bahia 14.021.432 1 55,6 22,22 16,67 16,67 23 17 17 57 

Ceará 8.448.055 1 55,6 22,22 16,67 16,67 23 17 17 57 

Maranhão 6.569.683 1 55,6 22,22 16,67 16,67 23 17 17 57 

Paraíba 3.766.834 1 55,6 22,22 16,67 16,67 23 17 17 57 

Pernambuco 8.796.032 1 55,6 22,22 16,67 16,67 23 17 17 57 

Piauí 3.119.015 1 55,6 22,22 16,67 16,67 23 17 17 57 

Rio Grande do Norte 3.168.133 1 55,6 22,22 16,67 16,67 23 17 17 57 

Sergipe 2.068.031 1 55,6 22,22 16,67 16,67 23 17 17 57 

Tocantins 1.383.453 1 55,6 22,22 16,67 16,67 23 17 17 57 

Acre 732.793 1 55,6 22,22 16,67 16,67 23 17 17 57 

Amapá 668.689 1 55,6 22,22 16,67 16,67 23 17 17 57 

Amazonas 3.480.937 1 55,6 22,22 16,67 16,67 23 17 17 57 

Pará 7.588.078 1 55,6 22,22 16,67 16,67 23 17 17 57 

Rondônia 1.560.501 1 55,6 22,22 16,67 16,67 23 17 17 57 

Roraima 451.227 1 55,6 22,22 16,67 16,67 23 17 17 57 

Espírito Santo 3.512.672 1 55,6 22,22 16,67 16,67 23 17 17 57 

Minas Gerais 19.595.309 1 55,6 22,22 16,67 16,67 23 17 17 57 

Rio de Janeiro 15.993.583 1 55,6 22,22 16,67 16,67 23 17 17 57 

São Paulo 41.252.160 1 55,6 22,22 16,67 16,67 23 17 17 57 

Mato Grosso do Sul 2.449.341 1 55,6 22,22 16,67 16,67 23 17 17 57 

Paraná 10.439.601 1 55,6 22,22 16,67 16,67 23 17 17 57 
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Rio Grande do Sul 10.695.532 1 55,6 22,22 16,67 16,67 23 17 17 57 

Santa Catarina 6.249.682 1 55,6 22,22 16,67 16,67 23 17 17 57 

TOTAL 190.732.694 - 1500 600 450 450 621 459 459 1539 

Fonte: Elaboração do Consultor 

 

FÓRUNS REGIONAIS INTERCONSELHOS 

REGIÃO 
S.C. 

(40%) 
P.P. 

(30%) 
Trab. 
(30%) 

TOTAL 

NORTE 4 3 3 10 

NORDESTE 4 3 3 10 

SUL 4 3 3 10 

SUDESTE 4 3 3 10 

CENTRO-OESTE 4 3 3 10 

TOTAL 50 

Fonte: Elaboração do Consultor 

 
 

 

CENÁRIO 2 

  NÚMERO EXATO 

  TOTAL 
S.C. 

(40%) 
P.P. 

(30%) 
Trab. 
(30%) 

 Nº DE REPRESENTANTES ETAPAS ESTADUAIS             1.500            600            450            450  

FÓRUNS REGIONAIS INTERCONSELHOS 50             20              15  15 

      1.550  
  

  

  
   

  

  ARREDONDAM. PARA CIMA 

  TOTAL 
S.C. 

(40%) 
P.P. 

(30%) 
Trab. 
(30%) 

 Nº DE REPRESENTANTES ETAPAS ESTADUAIS             1.539            621            459            459  

FÓRUNS REGIONAIS INTERCONSELHOS 50             20              15  15 

      1.589        

Fonte: Elaboração do Consultor 

 

A seguir, algumas recomendações sobre esse processo: 

 Recomenda-se que cada participante tenha direito a votar em pelo menos uma pessoa de cada 

segmento (voto cruzado). 

 Recomenda-se garantir a participação de todas as representações de profissionais de 

segurança pública de âmbito federal, estadual/distrital, regional e municipal, garantida 

a paridade de representação entre as classes. 

 Garantir o estímulo à participação de diversas identidades de Gênero, orientação 

sexual, raça, comunidades tradicionais e Intergeracional em todas as etapas da 

CONSEG nos segmentos da sociedade civil, trabalhadores e governo; 
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 Recomenda-se garantir a ampla participação da sociedade civil na 2ª CONSEG em 2015, 

independente da posse de CNPJ, estatuto ou ata de posse. 

 
2.7. Programação mínima das etapas estruturantes da Conseg 

 
As diferentes etapas estruturantes da 2ª Conseg (exceto conferências livres, virtuais, e 

seminários) devem contar com um funcionamento padrão mínimo para garantir a qualidade 

da participação social, o debate qualificado e a construção de propostas, sendo possível 

adequá-lo a cada realidade local.  

 

Figura 5 - Programação das Etapas da 2ª Conseg 

 

 

Abaixo, segue descrição detalhada para cada momento da programação proposta. 
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2.7.1. Chegada dos Participantes  
 
Período reservado para deslocamento de participantes de outras cidades (Etapas regionais, 
estaduais e Nacional).  Algumas recomendações: 
 

 Necessário garantir traslados entre hotel e local de realização do evento.   

 Dispor de orientações sobre horários, hotéis, e pontos focais para dúvidas e possíveis 
problemas. 

 
2.7.2. Credenciamento  

 
Durante o Credenciamento são registrados todos os participantes, em suas respectivas 

categorias. Em geral, as Conferências tem divido os participantes em três categorias: 

Sociedade Civil, Trabalhadores e Poder Público. Nesse momento os participantes já deverão 

escolher o Grupo de Trabalho de seu interesse. Em geral, o credenciamento permanece aberto 

entre 04 e 08 horas, podendo ser simultâneo a outras atividades. Algumas recomendações: 

 
 Os trabalhadores da área de Segurança Pública (da ativa) devem ser inscritos 

exclusivamente na sua própria categoria, não podendo se candidatar às vagas 
destinadas aos representantes da Sociedade Civil. 

 Os ocupantes de cargos comissionados somente devem ser indicados como 
representantes do Segmento "Poder Público".  

 Providenciar o credenciamento eletrônico, com coleta de informações detalhadas 
(dados pessoais e de contatos, sexo/gênero e raça/cor) sobre os participantes, para 
possibilitar análises sobre o grupo e um follow-up adequado. 

 
2.7.3. Mesa de Abertura  

 
Abertura formal da Etapa (falas, hino, atividade cultural, etc), com presença de 

autoridades.  Única atividade aberta a todos os interessados, independente de 

credenciamento. Geralmente ocorre com forte presença da imprensa. Algumas 

recomendações:  

 
 Atenção com a quantidade de pessoas na mesa e a representatividade dos segmentos. 

Chegada dos Participantes 

Período reservado para 
deslocamento de 
participantes de outras 
cidades (Etapas 
regionais, estaduais e 
Nacional).  

Necessário garantir 
traslados entre hotel e 
local de realização do 
evento.  

Dispor de orientações 
sobre horários, hotéis, 
e pontos focais para 
dúvidas e possíveis 
problemas. 
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 Atenção quanto à duração deste momento. Orientar as autoridades para a qualidade 
do debate, de maneira a estimular os participantes, colocando questões centrais com 
propriedade. 

 Prever momentos culturais que preencham a programação e permitam flexibilidade 
para a atividade.   

 
2.7.4. Explicações Metodológicas e orientações gerais  

 
Orientações sobre funcionamento da Conferência, eleição de representantes, 

construção de propostas, etc. Algumas recomendações: 

 

 Utilizar exemplos durante a apresentação de regras e procedimentos.  

 Dispor de resumo impresso para os participantes e afixar regras nos ambientes 
de discussão  

 Recomenda-se a contratação prévia de equipe de  comunicação para 
confeccionar os materiais orientadores(manuais metodológicos, passo-a-passo, 
etc) das atividades, com linguagem acessível. 

 
2.7.5. Grupos de trabalho 

 
Após a abertura oficial do evento e as explicações metodológicas, os participantes 

seguirão para a discussão em Grupos de Trabalho. Ao mesmo tempo, seguirão as inscrições de 

candidaturas de representantes para próximas etapas.  Os grupos de trabalho devem discutir e 

construir propostas para a Política Nacional de segurança Pública. Algumas recomendações: 

 
 Duração mínima de 04 horas, com participação apenas de pessoas credenciadas. 

 Providenciar equipe experiente e neutra para a atividade de facilitação dos grupos de 
trabalho, com o adequado treinamento.  

 Evitar a utilização de pessoas diretamente interessadas no conteúdo final da 
discussão.  

 Recomenda-se que os facilitadores e relatores  sejam contratados especificamente 
para esse fim, no intuito de garantir a neutralidade da condução da discussão. Garantir 
equipe de coordenação também qualificada. 

 
2.7.6. Sistematização  

 
Sistematização de propostas produzidas nos grupos de trabalho. A depender da 

quantidade de propostas, pode durar de 02 a 05 horas. Recomenda-se que seja feita em 
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período sem atividade (noite, almoço, etc). Recomendações gerais no item “2.5. Fluxo de 

Propostas e Metodologia de Votação e de Sistematização (Proposta)”. 

 
2.7.7. Priorização de propostas e votação de representantes   

 
Após o processo de sistematização as propostas devem ser exibidas paraconhecimento 

dos participantes. Ao mesmo tempo ocorre a campanha dos candidatos  a representantes para 

as etapas posteriores. A atividade tem duração média de 01 hora, podendo ser estendida. É 

necessário que as propostas sejam exibidas em local amplo, de livre circulação.   

 Recomenda-se que a votação de propostas seja separada da votação de 

candidatos, no intuito de dinamizar o momento.  

 Recomenda-se providenciar estruturas físicas que permitam a afixação das 

propostas e votação no modelo de "bolinhas", que fornece uma visualização 

imediata dos votos, com transparência e dinamismo.  

 Recomenda-se prover de urnas adequadas para eleição de candidatos, com 

cabines e supervisão adequada do momento.   

 
2.7.8. Apuração  

 
A Contagem dos votos em propostas e candidatos deve ser realizada de maneira 

transparente e em local adequado. Deve ser realizado por equipe específica, capacitada e 

previamente formada, considerando a representatividade dos segmentos.   

 Em caso de propostas contraditórias, apenas a proposta mais votada é 

garantida, eliminando-se a menos votada.  

 Em caso de empate de propostas na última colocação (quando há limitação do 

número de propostas), as duas propostas empatadas são apresentadas à 

plenária final para definição de apenas uma delas, por contraste visual, sem a 

possibilidade de alteração textual.  

 É necessário definir critérios de desempate para o caso de empate no número 

de votos recebidos pelos candidatos.  

 
2.7.9. Plenária Final     

 
O objetivo da plenária final é apresentar e validar as propostas e candidatos eleitos e, 

caso necessário, votar desempates. Recomenda-se a utilização de estratégias que envolvam o 

público durante o momento de espera pelos resultados (apresentações culturais, 

apresentações específicas, tribuna livre, etc.), além de prever certo distanciamento entre o 

momento de deslocamento e a plenária final. 
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2.8. Recomendações Gerais 
 

2.8.1. Do Consultor 
 

 Os trabalhadores da área de Segurança Pública (da ativa) devem ser inscritos 
exclusivamente na sua própria categoria, não podendo se candidatar às vagas 
destinadas aos representantes da Sociedade Civil. 

 Os ocupantes de cargos comissionados somente devem ser indicados como 
representantes do Segmento "Poder Público". 

 Providenciar o credenciamento eletrônico, com coleta de informações mais detalhadas 
sobre os participantes, para possibilitar análises sobre o grupo e um melhor followup. 

 Providenciar pessoas qualificadas para coordenar essa etapa, com orientação prévia 
dos atendentes. 

 É necessário providenciar equipe experiente e neutra para a atividade de facilitação 
dos grupos de trabalho, com o adequado treinamento. Recomenda-se evitar a 
utilização de pessoas diretamente interessadas no conteúdo final da discussão. 
Recomenda-se que os facilitadores sejam contratados especificamente para esse fim, 
no intuito de garantir a neutralidade da condução da discussão. Garantir equipe de 
coordenação também qualificada. 

 Recomenda-se que os relatores também sejam contratados especificamente para esse 
trabalho, visando garantir a neutralidade do registro e a prévia qualificação para essa 
atividade. 

 Recomenda-se a  contratação prévia de equipe de  comunicação para confeccionar os 
materiais orientadores das atividades, com linguagem acessível, sendo fundamentais 
para o bom funcionamento do evento, sobretudo quando se considera públicos em 
quantitativos maiores. 

 Recomenda-se que a votação de propostas seja separada da votação de candidatos, no 
intuito de dinamizar o momento. Recomenda-se providenciar estruturas físicas que 
permitam a afixação das propostas e votação no modelo de "bolinhas", que fornece 
uma visualização imediata dos votos, com transparência e dinamismo. Recomenda-se 
o providenciamento de urnas adequadas para eleição de candidatos, com cabines e 
supervisão adequada do momento.  

 Recomenda-se a utilização de estratégias que envolvam o público durante o momento 
de espera pelos resultados(apresentações culturais, apresentações específicas, tribuna 
livre, etc.), além de prever certo distanciamento entre o momento de deslocamento e 
a plenária final. 

 
 

2.8.2. Provenientes do evento Diálogo Regionais Conseg/2015 
 

 Concluídas as deliberações da CONSEG 2015, o Ministério da Justiça elaborará, 
ouvindo o CONASP, o Programa Nacional de Segurança Pública, fundado nas 
resoluções da CONSEG 2015, aprovado por decreto presidencial, conforme modelo 
adotado para o PNDH III; 

 "Criar mecanismos no âmbito do CONASP de efetivação, monitoramento e avaliação 
das diretrizes priorizadas nas CONSEG’s, mediante:  
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 Institucionalização do sistema de monitoramento e acompanhamento com os 
seguintes elementos:  

 Comissão de acompanhamento e monitoramento das resoluções da CONSEG e 
Programa Nacional de Segurança Pública com representantes do CONASP, garantida a 
paridade dos segmentos; 

 Comitê executivo de acompanhamento e monitoramento das resoluções da CONSEG e 
Programa Nacional de Segurança Pública com representantes do Poder Executivo, a 
serem nomeados pelo Ministério da Justiça, reportando-se a Comissão;  

 Estabelecimento de indicadores, vinculação de orçamento e indicação de órgãos 
responsáveis. 

 Dar ampla publicidade, por todos os meios de comunicação, às diferentes etapas da 
Conseg 2015. 

 Estabelecer os mecanismos necessários para implementação das deliberações da 
segunda CONSEG. 

 Institucionalizar, como elemento do Programa Nacional de Segurança Pública, os 
Planos de Ação de Segurança Pública bianuais, a serem definidos pelo Ministério da 
Justiça com metas, prazos e recursos necessários para a implementação do Programa 
Nacional de Segurança Pública, e aprovados pelo CONASP; 

 Garantir a ampla publicidade e convites formais a todas as entidades representativas 
de profissionais de Segurança Pública municipais, estaduais e federais para 
participarem de todas as etapas da conferencia. 

 Criar aplicativo que propicie a participação nas conferências virtuais. 
 Divulgar com antecedência aos participantes da CONSEG a metodologia e conteúdo 

das discussões em todas as etapas da conferência. 
 Garantir a participação das comunidades e favelas na Conseg 2015 
 As conferências  virtuais  encaminham as propostas para organização regional, onde 

serão sistematizadas e encaminhadas para estadual. 
 Garantir que o governo municipal, estadual e federal financie a participação da 

sociedade civil nas conferências em suas respectivas esferas; 
 Garantir a participação de representantes dos conselhos estaduais/distrital de 

segurança pública, mantida a paridade de representação dos segmentos governo, 
trabalhadores e sociedade civil. 

 Criação do Observatório Nacional de Segurança Pública, com atribuições a serem 
definidas em norma, entre as quais, a de garantir o amplo acesso à informação, 
estabelecendo também uma plataforma digital; 

 Paridade de gênero e identidade de gênero, nas comissões de trabalho da Conseg 
2015 (3) 

 Textos-base com linguagem acessível e distribuídos em tempo hábil, construídos com 
a participação dos movimentos sociais 

 Estabelecer, no Edital, prazo para que as instâncias – Estadual e Municipal – possam 
coordenar as conferências preparatórias, findo o qual a Soc. Civil assumirá a condução 
(2) 
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ANEXOS 
 
LEMAS 
 

GRUPO DE 
ORIGEM 

TIPO 
NÚMERO DE 

VOTAÇÃO 
PROPOSTA 

PROPOSTAS 
CONDENSADAS 

VOTAÇÃO 

4 Lemas L9 
Segurança como Política de Estado: uma ação contínua, um 
direito de todos. 

G4.L3 40 

3 Lemas L6 Segurança Pública Integrada e Cidadã Pela Defesa Social G3.L1 35 

1 Lemas L1 CONSEG 2015 - Segurança Pública inclusiva e participativa G1.L1 31 

2 Lemas L5 
2ª CONSEG: Segurança pública - integrando ações, construindo 
cidadania. 

G2.L2 30 

1 Lemas L3 CONSEG 2015 - Construindo a segurança pública que queremos G1.L3 25 

2 Lemas L4 
Segurança Pública Eficiente e Cidadã: Um desafio e direito de 
todos. 

G2.L1 25 

5 Lemas L10 
Segurança cidadã, controle e participação social: de todos, com 
todos, para todos!  

G5.L1 23 

4 Lemas L7 
Participação e Compromisso: cumprindo as metas da CONSEG 
2009. 

G4.L1 22 

5 Lemas L11 
Segurança cidadã: somando esforços, dividindo experiências, 
multiplicando resultados e diminuindo diferenças.  

G5.L2 17 

5 Lemas L12 Segurança cidadã: uma conquista com justica social.  G5.L3 13 

1 Lemas L2 
CONSEG 2015 - Construindo e consolidando a participação 
popular  

G1.L2 9 
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4 Lemas L8 
Participação Social na construção de um projeto coletivo para a 
Segurança: empoderamento para a gestão democrática e 
promoção de direitos. 

G4.L2 7 

EIXOS TEMÁTICOS 
 

GRUPO DE 
ORIGEM 

TIPO 
NÚMERO DE 

VOTAÇÃO 
PROPOSTA 

PROPOSTAS 
CONDENSADAS 

VOTAÇÃO 

2 Eixos  E6 
Política Nacional de Segurança Pública: financiamento,  
prioridades, gestão integrada e participativa.  

G2.E3 | G3.E3 
|G4.E2 

49 

3 Eixos  E9 Política nacional de segurança pública por força de lei. G3.E2 41 

2 Eixos  E4 
Profissionais de segurança pública: Política de gestão por 
meritocracia com valorização, reconhecimento e qualificação 
continuada. 

G2.E1 39 

2 Eixos  E5 
Sistema de Segurança Pública e Justiça: modelo de integração, 
gestão, financiamento, atuação e qualificação. 

G2.E2 |G5.E3 37 

1 Eixos  E1 Orçamento Público de segurança com acesso e controle social G1.E1 34 

4 Eixos  E11 
Implantação, avaliação e monitoramento das políticas de 
Segurança Pública. 

G4.E3 32 

4 Eixos  E10 
CONSEG 2009: diagnóstico das diretrizes aprovadas e ações 
necessárias à sua implantação. 

G4.E1 28 

1 Eixos  E2 
Políticas de Segurança Pública na perspectiva de gênero, raça, 
etnia, LGBT, geracional e deficientes. 

G1.E2 26 

3 Eixos  E8 
Sistema único de defesa social que integre União, Distrito 
Federal, Estados, Municípios com a participação da sociedade 
civil. 

G3.E1 26 
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2 Eixos  E7 
Participação e Controle Social: empoderando os Conselhos nas 
Políticas Públicas de Segurança Pública, construindo 
responsabilidades e ampliando competências. 

G2.E4 | G5.E2 23 

1 Eixos  E3 
Segurança Pública: responsabilidades, regulação, integração e 
participação social 

G1.E3 21 

5 Eixos  E12 
Prevenção intersetorial e integração da segurança  com 
políticas públicas 

G5.E1 17 
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PROPOSTAS METODOLÓGICAS 
 

GRUPO DE 
ORIGEM 

TIPO 
NÚMERO DE 

VOTAÇÃO 
PROPOSTA 

PROPOSTAS 
CONDENSADAS 

VOTAÇÃO 

2 
Propostas 
Metodológicas 

13 

Garantir a presença dos participantes em todas as etapas da 
CONSEG com custeio das despesas. Adicionalmente, no caso 
dos profissionais de segurança pública, garantir a liberação do 
ponto junto ao órgão de origem. 

G2.P3 69 

2 
Propostas 
Metodológicas 

14 

Realização de seminários regionais  com representações de 
conselhos/fóruns de segurança estaduais, regionais, municipais 
e comunitários, com o objetivo de socializar e articular a 
participação dessas instâncias na organização da IICONSEG, a 
partir de um processo público de inscrição e habilitação, 
possibiitando a capacitção dos organizadores das etapas 
municipal e estadual da CONSEG, e apresentando experiências 
exitosas na organização e funcionamento de conselhos e fóruns 
de segurança comunitários. 

G2.P5 | 
G5.P3|G5.P5 

|G5.P10 
69 

4 
Propostas 
Metodológicas 

27 

Concluídas as deliberações da CONSEG 2015, o Ministério da 
Justiça elaborará, ouvindo o CONASP, o Programa Nacional de 
Segurança Pública, fundado nas resoluções da CONSEG 2015, 
aprovado por decreto presidencial, conforme modelo adotado 
para o PNDH III; 

G4.P1 68 

2 
Propostas 
Metodológicas 

11 

Garantir a participação de todas as representações de 
profissionais de segurança pública de âmbito federal, 
estadual/distrital, regional e municipal, garantida a paridade de 
representação entre as classes. 

G2.P1 67 
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4 
Propostas 
Metodológicas 

28 

Criar mecanismos no âmbito do CONASP de efetivação, 
monitoramento e avaliação das diretrizes priorizadas nas 
CONSEG’s, mediante:  
1. Institucionalização do sistema de monitoramento e 
acompanhamento com os seguintes elementos:  
a. Comissão de acompanhamento e monitoramento das 
resoluções da CONSEG e Programa Nacional de Segurança 
Pública com representantes do CONASP, garantida a paridade 
dos segmentos; 
b. Comitê executivo de acompanhamento e monitoramento 
das resoluções da CONSEG e Programa Nacional de Segurança 
Pública com representantes do Poder Executivo, a serem 
nomeados pelo Ministério da Justiça, reportando-se a 
Comissão;  
2. Estabelecimento de indicadores, vinculação de orçamento e 
indicação de órgãos responsáveis. 

G4.P2 | G5.P7 63 

3 
Propostas 
Metodológicas 

26 
Dar ampla publicidade, por todos os meios de comunicação, às 
diferentes etapas da Conseg 2015. 

G3.P9 57 

2 
Propostas 
Metodológicas 

17 
Criar critérios práticos e paritários para garantir a participação 
com voz e voto de todos os profissionais nas discussões e 
eleições. 

G2.P9 49 

1 
Propostas 
Metodológicas 

2 

Realização de Conferências Municipais, Intermunicipais, 
Regionais (elegendo seus representantes para o processo 
estadual) e Estaduais (elegendo os delegados para etapa 
nacional), antecedentes à Etapa Nacional,  e garantindo a 
participação dos delegados na seguinte proporção: 40% da 
sociedade civil, 30% trabalhadores e 30% gestores; 

G1.P2 | G5.P2 47 
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2 
Propostas 
Metodológicas 

18 
Estabelecer os mecanismos necessários para implementação 
das deliberações da segunda CONSEG. 

G2.P10 47 

1 
Propostas 
Metodológicas 

6 

Garantir a realização de Conferências Livres e Seminários 
Temáticos preliminares (virtuais e presenciais), voltados para 
públicos específicos (mulheres, comunidade LGBT e outros) e 
para  todos os profissionais de Segurança Pública, Sistema 
Penitenciário e Justiça Criminal( inclusive com a interlocução 
entre eles), avaliando políticas existentes e novas propostas, 
com disponibilização de diagnóstico prévio (de caráter Revisor 
do documento I CONSEG) aos participantes, para que tenham 
informações necessárias para o debate, com produção de um 
documento formal, elencando críticas, avaliando o atual 
processo promovido pela SENASP.  

G1.P6 | G2.P8 43 

1 
Propostas 
Metodológicas 

5 

Estratégias de Comunicação para divulgação, chamamento e 
mobilização para todas as etapas da II CONSEG (através da 
internet ou de Fórum livre, para que inclusive sejam debatidas 
propostas metodológicas e temáticas para o evento), incluindo 
a produção de manual de orientação para todas as etapas da 
Conseg 2015. 

G1.P5 |G2.P4 
|G3.P7 |G5.P8 

40 

3 
Propostas 
Metodológicas 

21 Participação paritária entre os Estados na conferência nacional. G3.P3 40 

4 
Propostas 
Metodológicas 

33 

Institucionalizar, como elemento do Programa Nacional de 
Segurança Pública, os Planos de Ação de Segurança Pública 
bianuais, a serem definidos pelo Ministério da Justiça com 
metas, prazos e recursos necessários para a implementação do 
Programa Nacional de Segurança Pública, e aprovados pelo 
CONASP; 

G4.P7 40 
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2 
Propostas 
Metodológicas 

16 

Garantir a ampla publicidade e convites formais a todas as 
entidades representativas de profissionais de Segurança Pública 
municipais, estaduais e federais para participarem de todas as 
etapas da conferencia. 

G2.P7 37 

3 
Propostas 
Metodológicas 

25 
Havendo propostas conflitantes, será encaminhada para 
próxima etapa a que obtiver maior número de votos. 

G3.P8 36 

3 
Propostas 
Metodológicas 

23 
Criar aplicativo que propicie a participação nas conferências 
virtuais. 

G3.P5 31 

2 
Propostas 
Metodológicas 

15 
Divulgar com antecedência aos participantes da CONSEG a 
metodologia e conteúdo das discussões em todas as etapas da 
conferência. 

G2.P6 30 

4 
Propostas 
Metodológicas 

31 
Fomentar a criação, a reestruturação dos Conselhos Estaduais 
de Segurança Pública com composição análoga ao CONASP; 

G4.P5 30 

3 
Propostas 
Metodológicas 

24 

Conferências Estaduais ocorrerão com a participação dos 
representantes das conferencias regionais e membros da 
sociedade civil, trabalhadores e gestores da segurança pública e 
da capital dos Estados. 

G3.P6 29 

3 
Propostas 
Metodológicas 

20 
Representantes Regionais para etapa estadual:  sendo 10 por 
região ( 3 gestores, 3 trabalhadores e 4 sociedade civil). 

G3.P2 28 

1 
Propostas 
Metodológicas 

1 

Garantir a participação de Identidade de Gênero, orientação 
sexual, raça, comunidades tradicionais e Intergeracional em 
todas as etapas da CONSEG nos segmentos da sociedade civil, 
trabalhadores e governo; 

G1.P1 25 

3 
Propostas 
Metodológicas 

19 
Convergir as conferências livres e municipais nas regiões 
administrativas estaduais, formulando propostas e elegendo 
representantes para etapa estadual. 

G3.P1 25 



27 
 

1 
Propostas 
Metodológicas 

4 
Garantir a ampla participação da sociedade civil na 2ª CONSEG 
em 2015, independente de ter ou não CNPJ e exigência de 
comprovação via estatuto e ata de posse. 

G1.P4 22 

1 
Propostas 
Metodológicas 

10 
Garantir a participação das comunidades e favelas na Conseg 
2015 

G1.P10 22 

3 
Propostas 
Metodológicas 

22 
As conferências  virtuais  encaminham as propostas para 
organização regional, onde serão sistematizadas e 
encaminhadas para estadual. 

G3.P4 22 

5 
Propostas 
Metodológicas 

36 
Garantir que o governo municipal, estadual e federal financie a 
participação da sociedade civil nas conferências em suas 
respectivas esferas; 

G5.P6 22 

2 
Propostas 
Metodológicas 

12 

Garantir a participação de representantes dos conselhos 
estaduais/distrital de segurança pública, mantida a paridade de 
representação dos segmentos governo, trabalhadores e 
sociedade civil. 

G2.P2 21 

4 
Propostas 
Metodológicas 

32 

Criação do Observatório Nacional de Segurança Pública, com 
atribuições a serem definidas em norma, entre as quais, a de 
garantir o amplo acesso à informação, estabelecendo também 
uma plataforma digital; 

G4.P6 20 

1 
Propostas 
Metodológicas 

8 
Paridade de gênero e identidade de gênero, nas comissões de 
trabalho da Conseg 2015 (3) 

G1.P8 19 

1 
Propostas 
Metodológicas 

7 
Textos-base com linguagem acessível e distribuídos em tempo 
hábil, construídos com a participação dos movimentos sociais 

G1.P7 17 

1 
Propostas 
Metodológicas 

9 
Estabelecer, no Edital, prazo para que as instâncias – Estadual e 
Municipal – possam coordenar as conferências preparatórias, 
findo o qual a Soc. Civil assumirá a condução (2) 

G1.P9 17 



28 
 

5 
Propostas 
Metodológicas 

35 

Fomentar a criação, no âmbito dos Estados, de conselhos 
estaduais de segurança pública, com representação paritária – 
Estado, Trabalhadores e Sociedade Civil, para que estes sejam 
os responsáveis por capitanear os encaminhamentos 
metodológicos das conferências preparatórias para a 2ª 
CONSEG;  

G5.P4 17 

1 
Propostas 
Metodológicas 

3 
Garantir que a participação do poder Público Estadual na Etapa 
Nacional da II Conseg seja limitada a Estados que tenham 
implementado o Conselho Estadual de Segurança Pública. 

G1.P3 15 

5 
Propostas 
Metodológicas 

34 
Disponibilizar a devolutiva e a avaliação da 1º CONSEG no ato 
da convocação da 2ª CONSEG, por parte da SENASP (MJ); 

G5.P1 14 

4 
Propostas 
Metodológicas 

30 
Priorização orçamentária e financeira na estruturação da 
Secretaria Executiva do CONASP e parcerias com instituições de 
pesquisa para o monitoramento das diretrizes da CONSEG; 

G4.P4 3 

4 
Propostas 
Metodológicas 

29 
Criar mecanismos de sistematização para evitar deliberações 
antagônicas no texto final da CONSEG;  

G4.P3 |G5.P9 2 

 
 
 


