
ATA DA 16º REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA 

PÚBLICA DE TEOTÔNIO VILELA-AL 

 

       ATA da 16ª Reunião ordinária do Conselho Municipal de Segurança Pública de 

Teotônio Vilela, Estado de Alagoas, no dia 05 de agosto de 2021 (cinco de agosto de 

dois mil e vinte um), realizou-se na sede do CISP- Centro Integrado de Segurança 

Pública, com primeira chamada às 10:00 (dez) horas, segunda chamada às 10:20 (dez e 

vinte) horas e término as 11:20 (onze e vinte) horas. 

     Após verificar o quórum com 11 (onze) participantes, sendo eles representados pela 

Guarda Municipal, Secretaria de Assistência Social, Conselho Tutelar, SAAE, Polícia 

Civil, Polícia Militar, Banco do Brasil, Secretaria de Saúde, Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais e a Igreja Evangélica. 

     A reunião iniciou-se, com a leitura da ata da 14ª reunião do conselho, que 

aconteceu dia 06 de agosto de 2020, na Sede do CISP- Centro Integrado de Segurança 

Pública, o Presidente convidou para compor a mesa o representante da Policia Militar 

Tenente Sr. Mauricio Araújo, representante da Policia Civil o Sr. Edilson Verçosa, 

representante da Guarda Municipal Sr. Antônio Barbosa. 

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

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

fez um desabafo com relação a desonestidade por parte de algumas pessoas. “Ao meu 

ver não é normal certos tipos de comportamentos da parte da sociedade que ao 

passar pelas ruas me deparo com os Bares lotados de gente, que diante dessa 

pandemia onde já perdemos, mas de 559.00 mil (quintos e cinquenta e nove mil) 

vidas, onde tem um bar na frente da escola Dom Avelar que parece uma festa e entre 

outros bares”.   O tenente Sr. Mauricio fez o uso da palavra para explicar que a 

“Segurança pública do nosso município tem melhorado muito, inclusive o efetivo da 

polícia militar teve um aumento para dar mais suporte na cidade, o que falta é a 

compreensão por parte de algumas pessoas, muitas vezes abordamos esses 

estabelecimentos que teimam em descumprir o decreto, mas vamos intensificar o 

nosso trabalho”.   

O Sr. Antônio Barbosa, pediu a palavra e relatou que “No último final de semana 

ocorreu uma festa no Pv. Gulandim com a participação de três bandas, e que no local 

houve muita aglomeração, como se isso ainda não bastasse os vândalos 

arrombaram o PSF posto de saúde e furtarão alguns aparelhos eletrônicos”.  O 

representante do Conselho Tutelar o Sr. Renildo Idalino, questionou sobre *o uso das 

câmeras de monitoramento que foram doadas ao conselho de segurança*, e que à 

necessidade de se colocar novas câmeras nas imediações do Banco do Brasil, foi 

questionado também a permanecia das tendas colocadas na frente do Banco 

Bradesco, além de atrapalhar o trânsito, corre-se o risco de provocar um acidente.  O 

Sr. Carlos Eduardo, representante do Banco do Brasil, fez o uso da palavra. “Vivemos 



em meio à uma sociedade doente onde os valores e os costumes estão invertidos, 

mas temos que conviver com essa anormalidade esse é o Brasil”.  

   “O fundo municipal de segurança tem um valor na conta, porém para ser investido 

esse dinheiro com câmeras ou qualquer outro objeto temos que ter um PROJETO, no 

caso das câmaras (Seria ideal que essa demanda saísse dos agentes de Segurança, 

Polícia Civil ou Polícia Militar) e que na próxima reunião já apresentássemos um 

projeto, para que assim pudéssemos debater melhor” falou Carlos Eduardo.  

O Sr. Ricardo Perin, representante da Igreja Evangélica falou que “a Igreja estar para 

somar junto ao conselho que esse e o seu objetivo”.    

O presidente Edivaldo Varejão, sugeriu que as próximas reuniões sejam iniciadas às 

09:00 (nove horas) com termino às 10:00 (dez), devido as nossas atribuições diárias, e 

para concluir agradeceu 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 agosto de 2021. 

 


