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1ª ATA - REUNIÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DO  

COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DA REGIÃO DO SISAL - CISP  

 

Aos 05 de maio de 2014, no auditório da UNEB – Universidade do Estado da Bahia/ 

Departamento Campus XI, situado na Rua Álvaro Augusto, s/n, Rodoviária, 

município de Serrinha/BA, foi realizada a primeira reunião de implementação do 

Comité Interinstitucional de Segurança Pública-CISP, em Serrinha e Região do Sisal, 

pelos Promotores de Justiça ... e ..., titulares da 1ª e 5ª promotorias de Justiça, 

respectivamente, onde estiveram presentes: ..., 16º BPM/PM; ..., 16º BPM/PM; ..., 

16º BPM/PM; ..., 16º BPM/PM..., 16º BPM/PM; ..., 16º BPM/PM; ... ., 16º BPM/PM; ..., 

16º BPM/PM; ..., representando a 12ª DIRES; ..., representando o Município de 

Serrinha; .. e ..., Defensores Públicos - …; ... ., representando Conselho Tutelar de 

Serrinha; ..., representando a DIREC 12; ..., representando a Guarda Municipal/ 

Serrinha; ..., representando a Secretaria de Desenvolvimento Social-Copir/ Serrinha; 

...., representando a Câmara dos Dirigentes Lojistas/ Serrinha; ... ., representando a 

Secretaria de Desenvolvimento Social-DPPI/ Serrinha; ... ., representando a Câmara 

Municipal de São Domingos; ..., representando a Universidade do Estado da Bahia-

UNEB/ Campus XI; ..., ..., ... e ..., representando a Central de Apoio e 

Acompanhamento às Penas e Medidas Alternativas–CEAPA/ Núcleo Serrinha; ..., 

representando o Conselho de Segurança-CONSEG/ Serrinha... e .... , representando 

a Coordenação Geral de Trânsito/ Serrinha e ..., representando a Câmara Municipal 

de Serrinha. A reunião foi iniciada pela Promotora de Justiça, ... ., explicando o 

motivo do encontro e da importância do trabalho em grupo, vez que todos os 

órgãos presentes exercem o mesmo papel frente a sociedade. O Promotor de 

Justiça, ... dá continuidade, apresentando-se e falando do CISP, bem como 

exemplificando o comitê em senhor do Bonfim; abordou como deverá acontecer a 

dinâmica de reunião, desenvolvimento e objetivo do Comitê; O Comitê 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; 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 Comité é a discussão da segurança pública na região do sisal; Dr. ... 

exemplificou ações específicas desenvolvidas no município de Senhor do Bonfim 
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após a adesão e implementação do CISP, o que gerou diminuição dos crimes 

violentos; abordou, ainda, que nas reuniões mensais os problemas eram colocados 

e as ações necessárias para combatê-las; dando continuidade, solicitou que os 

presentes se apresentassem e fizessem as colocações que entendessem 

necessárias. O senhor ..., subcomandante do 16º BPM falou sobre a necessidade de 

montar o Comitê e filtrar as ações, de modo que não haja nenhuma interferência 

político-partidária; aprovou a ideia, colocando-se à disposição para o que for 

necessário. O Major ... parabenizou a iniciativa do Ministério Público à medida que 

argumentou que é um projeto necessário para manter a segurança pública, 

inclusive mencionou a satisfação e disposição no engajamento do projeto; admitiu 

apoio na implantação do Comitê e mencionou que houve um decréscimo no índice 

dos crimes mais violentos. O Capitão ..., Comandante da 1ª CIA Cidade Nova 

destacou o artigo 140 da Constituição Federal e ressaltou a importância da 

sociedade civil e da diversidade dos órgão na busca de soluções e nas propostas de 

atividades para evitar o acometimento de crimes. O Conselho tutelar parabenizou o 

Ministério Público pela iniciativa, destacando o aumento da criminalidade no âmbito 

da juventude. O Presidente da CDL, ...  também parabenizou o Ministério Público e 

abordou como o comércio está vulnerável, em razão do alto índice de violência no 

município. Dando continuidade às apresentações, o Defensor Público, ... destacou o 

papel social da Defensoria pública na segurança pública e colocou-se á disposição 

para o que for necessário. Posteriormente, deus seguimento às apresentações os 

seguintes órgãos: SEDES, DIRES 12, Procuradoria do Município, DIREC 12, 

Vereadores do Município de São Domingos e a Promotora de Justiça ..., titular da 4ª 

Promotoria de Justiça de Serrinha. ..., coordenadora local da CEAPA explanou sobre 

a Central, suas competências e quem a compõe, apoiando a proposta do CISP. ..., 

representante do Conseg abordou a falta de compromisso da população em termos 

de participação social nos conselhos. A Diretora da UNEB saudou todos os presentes 

e destacou o grande desafio do Comitê, bem como a importância do seu 

desenvolvimento para o município, em razão da segurança pública. Dr. ...ressaltou 

que a solicitação do espaço da UNEB, deu-se também em razão da ideia da 

segurança pública não somente voltada para a repressão, mas sim discussão, 

escuta, partilha e educação. Por último, apresentaram-se ... e ..., representantes da 

Coordenação Municipal de Trânsito. Dr. ... fala que esta será a primeira reunião e 

pontua que paralelo ao CISP poderá ser realizadas outras atividades voltadas para 

segurança da comunidade; ressalta que o presente momento é de análise, leitura e 
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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, finado acordado que a próxima 

reunião será acontecerá no dia 02 de junho de 2014, às 14 horas, no auditório da 

FUNASA, localizado na Rua Leopoldo Alves, nº 01, Ginásio, Serrinha/BA, ficando 

desde logos, todos cientificados. 


