
ATA DA 13º REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA 

PÚBLICA DE TEOTÔNIO VILELA-AL 

ATA da 13ª Reunião ordinária do Conselho Municipal de Segurança Pública de 

Teotônio Vilela, do Estado de Alagoas, no dia 05 de Dezembro de 2019 (cinco de 

dezembro de dois mil e dezenove), realizou-se na sede da CISP, Centro Integrado de 

Segurança Pública, com primeira chamada às 10:00 horas, segunda chamada às 10:20 

horas e término as 12:20 horas. 

 Após verificar o quórum com onze participantes, sendo representantes da Guarda 

Municipal, Câmara de Vereadores, Secretaria de Assistência Social, Conselho Tutelar, 

SAAE, Igreja Evangélica, Policia Militar, Secretaria de Indústria e Comércio, Gabinete 

do Prefeito, Sindicato dos Trabalhadores Rurais e Secretaria de Sáude. 

A reunião iniciou-se, com a leitura da ata da 12ª reunião do conselho, que aconteceu 

dia 07 de novembro 2019, na Sede da CISP- Centro Integrado de Segurança Pública, o 

Presidente convidou o Sr. Madison dos Santos para ocupar o lugar do secretário e 

ressaltou a importância da presença de todos para o andamento das deliberações do 

Conselho. 

O Presidente Edivaldo Varejão, deu início aos trabalhos do dia agradecendo a 

presença de todos os membros pela pontualidade e compromisso com o conselho. 

Agradeceu á todos os participantes em especial os membros do CMDCA.  Srª.  Lydiane 

Albuquerque e Bruna Rafaela, em seguida ele falou das conquistas que o conselho 

teve esse ano, como a abertura da conta Bancaria e o CNPJ. 

 Atendendo um pedido da conselheira tutelar, a senhora Kelle, foi colocado em pauta a 

discursão das “piscinas”, segundo a conselheira os proprietários de piscinas estão 

alugando esses estabelecimentos sem utilizar nenhum tipo de critério, temos crianças 

e adolescentes fazendo uso de bebidas alcoólicas nesses locais, seria ideal que se 

fizesse uma fiscalização nesses pontos comerciais.    

O vereador Edelson Almeida falou das festividades de Emancipação Política do nosso 

município e pediu a compreensão dos conselheiros tutelares para orientar os 

adolescentes com relação ao horário e ao uso de bebidas alcoólicas.  

O conselheiro Renildo Idalino fez o uso da palavra para reivindicar do prefeito uma 

atenção maior no tocante ao combustível do carro do conselho tutelar, falou também 

da importância do CMDCA, e dos avanços que o município vem tendo ao longo dos 

anos, com o baixo índice de criminalidade, isso devemos ao conjunto de ações tanto 

do poder executivo quanto do poder judiciário.    

O presidente Edivaldo Varejão agradeceu a presença dos membros do CMDCA e 

convidou para que participem sempre das nossas reuniões, agradecendo a todos e 

finalizou os trabalhos.  

Dato, lavro e assino á presente ata que fica sujeita à aprovação do Conselho. 



Teotônio Vilela aos 05 dias do mês de dezembro de 2019 


