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ATA DA 13ª SESSÃO ORDINÁRIA

Às nove horas e trinta minutos do dia 10 (dez) de dezembro de 2007, reuniu-se o
CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, na sala dos despachos do
Palácio Floriano Peixoto, em Maceió, Alagoas, presentes os Conselheiros MANOEL
CAVALCANTE DE LIMA NETO (Presidente), ALBERTO JORGE CORREIA DE
BARROS LIMA, ARNALDO SOARES DE CARVALHO, CARLOS ALBERTO
BARBOSA, JOSÉ GUEDES BERNARDI, PAULO HENRIQUE FALCÃO BRÊDA,
DELSON LYRA DA FONSECA, TUTMÉS AIRAN DE ALBUQUERQUE MELO,
KARLA PADILHA REBELO MARQUES e JORGE SILVA COUTINHO, havendo
quorum legal, com a presença de 10 (dez) Conselheiros, o Presidente declarou
aberta a sessão e passou a palavra ao Conselheiro CARLOS ALBERTO BARBOSA,
que imediatamente relatou o seu voto no Processo de Avocação 004/07 pelo
arquivamento do processo. Aberta a fase dos debates, o Conselheiro ALBERTO
JORGE pediu vistas do processo. Continuando a pauta, o Presidente, relator do
processo SIND 002/07, passou a expor o seu voto e ao final pediu o arquivamento
do processo. Iniciada a fase de discussão e aberta a votação, os Conselheiros
concordaram por unanimidade com o voto. Continuando, o Presidente passou a
relatar o seu voto no processo PA 0012/07, explicando detalhadamente os motivos
que o levaram a tal decisão. Após a fase de discussão, foi aberta a votação e os
Conselheiros aprovaram por unanimidade. Nesse momento, verificando a
presença do Secretário de Defesa Social, General Edson Sá Rocha, o Presidente
suspendeu os julgamentos e passou a palavra ao Secretário. Em seguida, após
breves considerações do Secretário, o Presidente passou a palavra ao Conselheiro
DELSON LYRA para que o mesmo apresentasse ao Secretário suas indagações
acerca do Processo, sob sua relatoria, que trata de mudança na estrutura da
Secretaria de Defesa Social, mais precisamente, na área ligada à Inteligência
Policial, inclusive com a criação de alguns cargos e implantação de novos sistemas.
O Secretário respondeu genericamente às questões levantadas pelo Conselheiro.
Nesse momento, fizeram uso da Palavra os Conselheiros PAULO HENRIQUE
FALCÃO BRÊDA e ALBERTO JORGE CORREIA DE BARROS LIMA, indagando
também sobre temas ligados à estrutura da Secretaria de Defesa Social e projetos
da área de Inteligência Policial. O Secretario de Defesa Social respondeu que a
inteligência é um sistema integrado, por isso que se tem a estrutura do referido
projeto de lei, continuando, acredita que com a criação do órgão, surgirão os
recursos humanos. Em seguida o Presidente passou a explicar sobre alguns pontos
ligados à Segurança Pública, enfatizando o atual descrédito da população.
Respondendo às críticas, o Secretário pediu autorização ao Presidente para expor

sua apresentação, que trata justamente de tal matéria. Dessa forma, o Secretário
apresentou ao Plenário um quadro de estatística de crimes aos Conselheiros. O
Presidente questionou ao Secretário sobre o índice oficial de crimes. O Conselheiro
TUTMÉS AIRAN pediu a palavra e inquiriu ao Secretário sobre a necessidade da
Secretaria de Defesa social ter uma equipe para angariar recursos federais e em
seguida, informou que o órgão Conselho de Segurança estaria à disposição da
Secretaria de Defesa Social. O Conselheiro TUTMÉS AIRAN questionou, ainda,
sobre a greve da Polícia Civil que já tem mais de 120 dias. Em seguida, pediu a
palavra o Conselheiro CARLOS ALBERTO, questionou sobre a falta de ação dos
órgãos da Segurança Pública e também lamentou a situação de greve que ainda
perdura na Polícia Civil, que inclusive, está sobrecarregando o trabalho da Polícia
Militar. Finalizando, o Presidente passou a palavra ao Conselheiro PAULO BRÊDA,
que questionou ao Secretário acerca do horário de serviço dos agentes públicos e
de como isso poderia ser mudado. Se por Lei ou Portaria disciplinando a matéria.
Concluída a exposição do Secretário de Defesa Social, o Conselheiro DELSON
LYRA concluiu o seu voto. Iniciada a votação, os Conselheiros levantaram a posição
do Conselho no assunto, dessa forma, o projeto em análise, dependeria da decisão
da Comissão formada na primeira sessão ordinária, com vista à Comissão formada
pelos Conselheiros JORGE COUTINHO, ARNALDO SOARES e TUTMÉS AIRAN.
Continuando o Conselheiro JORGE SILVA COUTINHO expôs o seu voto no
processo RD 002/07, houve uma ligeira discussão sobre assunto, e o Conselheiro
JORGE SILVA COUTINHO continuou sua exposição com outro fato relacionado no
mesmo procedimento a ele distribuído, atribuído a mesma pessoa. Os conselheiros
DELSON LYRA e ALBERTO JORGE pediram para folhear o processo. O
Conselheiro JORGE COUTINHO concluiu o seu voto, no entanto, concedeu um
aparte ao Conselheiro ALBERTO JORGE que leu um “despacho” da Autoridade
Policial de Marechal Deodoro, sob investigação nesse processo, e em seguida o
Presidente colocou em votação. Aberta a fase de discussão, o Presidente leu o texto
da Lei Delegada nº 42 e o art. 36 do Regimento Interno e solicitou o início da
votação. Votaram pela remessa dos autos à corregedoria da Polícia Civil, os
Conselheiros DELSON LYRA DA FONSECA, JORGE SILVA COUTINHO, TUTMÉS
AIRAN DE ALBUQUERQUE MELO, ARNALDO SOARES DE CARVLHO e CARLOS
ALBERTO BARBOSA e votaram pela apuração através do Conselho, os
Conselheiros ALBERTO JORGE e PAULO BRÊDA. O voto foi aprovado por
maioria. Os Conselheiros resolveram conceder o prazo de 90 (noventa) dias para a
conclusão do procedimento, com a recomendação ao Diretor-geral da Polícia Civil,
pelo afastamento dos Servidores EULÁLIO RODRIGUÊS e IVANILDO BARBOSA
pelo mesmo prazo, ou ainda, no caso de comprovada necessidade, por outro
prorrogável de acordo com o estipulado pelo Conselho. O Conselheiro JORGE
COUTINHO, deixou de apresentar o seu voto em outro processo sob sua relatoria
em decorrência do exíguo tempo que dispunha, solicitando desde já sua inclusão na
próxima pauta. O Presidente, desde já, convoca o Plenário do Conselho Estadual de
Segurança Pública para a sessão extraordinária a ser realizada no dia 18 (dezoito)
de dezembro de 2007 (dois mil e sete), neste mesmo local, às 14:30h. Nada mais
havendo a tratar, o senhor Presidente declarou encerrada a sessão, do que para
constar, eu _________________, Márcio Augusto Martins Santos Junior, Diretor
deste órgão, lavrei a presente ata, que vai por todos assinada.

Conselheiro MANOEL CAVALCANTE DE LIMA NETO
PRESIDENTE

Conselheiro JOSÉ GUEDES BERNARDI

Conselheiro DELSON LYRA DA FONSECA

Conselheiro ALBERTO JORGE CORREIA DE BARROS LIMA

Conselheira KARLA PADILHA REBELO MARQUES

Conselheiro TUTMÉS AIRAN DE ALBUQUERQUE

Conselheiro PAULO HENRIQUE FALCÃO BRÊDA

Conselheiro JORGE SILVA COUTINHO

Conselheiro CARLOS ALBERTO BARBOSA

