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1ª ATA - REUNIÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DO 

COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DE SANTO AMARO E

SAUBARA - CISP 

Aos 13 de fevereiro de 2020, na Sede do Ministério Público, na Avenida Ferreira

Bandeira, nº 217, Centro, no município de Santo Amaro/BA, foi realizada a primeira

reunião de implementação do Comité Interinstitucional de Segurança Pública-CISP,

em Santo Amaro e Saubara, pelos Promotores de Justiça Aroldo Almeida Pereira,

titular da 1ª promotoria de Justiça e substituto da 2ª e 3ª Promotoria de Justiça e

Gilber Santos de Oliveira,  titular da  5ª promotorias de Justiça, onde estiveram

presentes: Dr. Gustavo Teles Veras Nunes, Juiz de Direito, TJ/BA; Washington Luiz

Com. Almeida- Secretário da Ordem Pública; Giliane Vieira, Conselheira Tutelar de

Saubara; Aneilson Xavier, Presidente da CONSEG; Ricardo Silva, representando a

Loja Maçônica Marquês de Abrantes; Reinaldo Isidoro, Secretário de Esportes; Helio

Maury,  Herden  Cristiano  do  Amaral  Bouças  ambos  vereadores  do  município  de

Santo Amaro, bem como o sr. Eduardo Caldas, representando o Poder Legislativo

municipal;  Márcio  Estevam,  representante  do  IFBA;  Iverson  B.  Santana,  João

Gonzaga de Jesus e Débora Gomes e Joanita C. Dos Santos, Secretários de Turismo,

Pesca e Agricultura, Desenvolvimento Social e Cultura, respectivamente, além dos

representantes  da  Prefeitura  do  Município  de  Saubara,  Paulino  dos  S.  Filho  ,

Francisco C. E Adriane Silva; Eudes Machado, Chefe da Guarda Patrimonial; Ailton

Portela, e Diego Ferreira, representantes da Guarda Mirim Municipal;Delegados da

3ª COORPIN DT, dr Rafael  Almeida,  Adriano Lobo Moreira e Dr.  Filipe Madureira;

Major  Carlos  Flávio,  representando  a  PM/BA;  representando  a  Loja  Maçônica

Marquês de Abrantes, Ricardo Silva; também estiveram presentes, representantes

da Caixa Econômica Federal, os srs. Alex Teixeira e Marcelo Seara; Leandro Menezes

Vaz, Secretário Parlamentar; Gilson Carvalho, representando a Ordem dos Pastores

e a Dra.  Zurita  Chiachiaretto,  representante da OAB/BA Subseccional  de Simões

Filho; Aline Santos de Jesus, Conselheira Tutelar de Santo Amaro; Dra. Ana Carolina

de Oliveira V. De Castro, Defensora Pública .A reunião foi iniciada pelo Promotor de

Justiça, Aroldo Almeida Pereira, explicando o motivo do encontro e a importância do

trabalho em grupo, vez que todos os órgãos presentes exercem o mesmo papel

frente à sociedade. Ressaltou ainda que o Estado se organiza, mas a sua escassez

de recursos faz com que seja necessária aproximação da sociedade civil e as forças



a
1ª,2 ª e 3ª PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE SANTO AMARO

Av. Ferreira Bandeira, nº 217, Centro, CEP 44.200-000
Santo Amaro  – Bahia – Tel./Fax: (0xx75) 3241-2500/1307

e-mail: santoamaro@mpba.mp.br

de segurança , visando elaborar diagnóstico, com base na necessidade local, para

que haja diminuição da violência. O Promotor de Justiça, Gilber Santos de Oliveira

dá continuidade, apresentando-se e falando do CISP, bem como exemplificando o

comité  em  Serrinha;  abordou  como  deverá  acontecer,  dinâmica  de  reunião,

desenvolvimento e objetivo do Comité; O Comité de Segurança Pública tem como

principal objetivo discutir assuntos voltados à violência e cada órgão, dentro de sua

atribuição realizar atividades que combatam a violência, buscando o bem comum,

fazer escolhas através de votação e pensando no bem-estar conjunto.; o Promotor

abordou que será confeccionada ata e encaminhada por e-mail, a fim de que cada

um possa fazer as intervenções que achar que não foram abordadas no texto; após,

fez  leitura  das  estratégias do CISP e  argumentou  que o espaço do Comitê  é  a

discussão  da  segurança  pública  na  região  do  recôncavo,especificamente  nos

municípios de Santo Amaro e Saubara; Dr.  Gilber exemplificou ações específicas

desenvolvidas no município de Senhor do Bonfim e Serrinha, logo após a adesão e

implementação do CISP,  o que gerou diminuição dos crimes violentos;  abordou,

ainda, que nas reuniões mensais os problemas eram colocados para discussão e

buscavam-se  as  ações  necessárias  para  combatê-las;  Explica,  que  o  CISP  pode

contribuir  para  articulação  de  ações,  promovendo  o  direito  difuso  à  segurança

pública, permitindo que prevenção qualificada, aliada à repressão seja equivalente

à melhoria na segurança pública, acrescendo que a realidade dita sobre o que vai

ser feito. Explica que as reuniões podem ser organizadas por câmaras temáticas, se

houverem muitos membros. O CISP precisa focar em resolução de problemas locais,

adotando exemplos de outros locais, que demanda interdisciplinariedade. Destaca-

se a necessidade de apoio das faculdades que possuem polo nos municípios, tendo

em vista a criação e implementação de projetos que auxiliem o Plano Municipal de

Prevenção à Violência,que não é obrigado a existir, mas  é de suma importância que

seja  criado,  pois,  pode-se  analisar  a  quantidade  de  ações  violentas  ocorridas

durante o ano e fazer um diagnóstico, utilizando esses dados, posteriormente, indo

à campo, senão na cidade inteira, em pontos focais onde o índice de violência seja

superior ao resto da cidade. dando  continuidade,  solicitou que os presentes se

apresentassem e fizessem as colocações que entendessem necessárias. Dr Aroldo

Almeida, Promotor de Justiça fala acerca de um projeto de autoria do Delegado de

Saubara, que sugere utilizar o dinheiro obtido pelo Estado através de transações

penais  para  melhorias  na  própria  comunidade,  como  videomonitoramento.  O

Delegado, Dr. Filipe Madureira complementa, afirmando a intenção em desenvolver
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tal projeto, ressaltando a intenção de que seja desenvolvido de forma conjunta. DR

Gilber Santos de Oliveira explicitou tal ideia, acerca do que ocorreu em Serrinha,

onde  conseguiram  implementar  videomonitoramento  na  cidade,  através  do

CONSEG,  da CDL e do presídio, que apoiou com material.  Representante da OAB,

dra. Zurita Chiachiaretta falou que ideias como a Patrulha Maria da Penha seriam

ótimas para a realidade do município,  tendo em vista o alto índice de violência

praticada contra mulheres.  O Secretário de Ordem Pública, Washington Luiz Com.

Almeida afirma que o contingente de Guarda Municipal é pouco para desenvolver

tal atividade, deslocar pessoas para prestarem assistência à mulheres vítimas de

violência,  asseverando que estão estudando concurso público para a criação de

novas vagas. O Delegado Regional, Rafael Almeida afirmou que o prédio que abriga

a Delegacia territorial está passando por reformas e a parte que era destinada a

adolescente infrator, desejam implementar para atendimento específico à mulher

que sofre violência doméstica, não pode ser uma DEAM porque não tem delegado ,

viatura ou escrivão específicos. O representante da Guarda Mirim, Aílton afirma que

procura  desenvolver  atividades  com  jovens,  visando  evitar  problemas  futuros,

assim  orienta,  monitora  aqueles  que  participam  do  projeto.  O  promotor  Gilber

Oliveira  finaliza afirmando a necessidade desta reunião de implantação no CISP e

questionando se todos que estavam presentes desejariam compor o Comitê,  ao

passo  que  todos  confirmaram   o  interesse  em  prosseguir  à  demanda.

Posteriormente, deu seguimento às apresentações os seguintes órgãos:  Vereadores

do Município de Santo Amaro, representantes da Prefeitura de Saubara, afirmando o

apoio à proposta do CISP. Aneilson Xavier, representante do Conseg, abordou que

possuem câmera para videomonitoramento,  mas não dispõem de recursos para

prover a manutenção necessária. Representando a PM/BA, o Major Carlos Flávio traz

exemplos em que já presenciou a atuação da CISP e como auxiliou a atuação da

Polícia Militar. Por último, Dr. Gilber fala que esta será a primeira reunião e pontua

que,  paralelo  ao  CISP,  poderão  ser  realizadas  outras  atividades  voltadas  para

segurança da comunidade; ressalta que o presente momento é de análise, leitura e

reflexão, informando que encaminhará a ata, bem como o regimento interno para

que todos possam ter conhecimento do programa e refletir quais assuntos são mais

importantes  para  a  primeira  discussão,  opinando  para  que  fosse  realizada  uma

reunião mensal. Todos concordaram com a proposta. Quando discutido qual local

sediaria  o  próximo  encontro,  representantes  da  Loja  Maçônica  e  da  Prefeitura

Municipal de Saubara ofereceram seus espaços, tendo sido acordado que a próxima
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reunião ocorrerá na Maçonaria Deus, Pátria e Família, localizada na Avenida Ferreira

Bandeira, nº 227, Centro e ocorrerá dia 12 de Março de 2020, às 14h, no município

de Santo Amaro- BA, ficando desde logos, todos cientificados.


