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APRESENTAÇÃO
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Em Alagoas, segundo os Mapas da Violência, 

acurado estudo coordenado pelo renomado 

sociólogo Julio Jacobo Waiselfisz, somente no 

período compreendido entre os anos de 2007 a 2010 

foram registrados 7.682 homicídios.

O BRASIL MAIS SEGURO PREVÊ 
TRÊS EIXOS DE ATUAÇÃO: A 
MELHORIA DA INVESTIGAÇÃO DAS 
MORTES VIOLENTAS, O 
FORTALECIMENTO DO 
POLICIAMENTO OSTENSIVO E 
COMUNITÁRIO E O CONTROLE DE 
ARMAS DE FOGO.
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NA FOTO AO LADO O REGISTRO DA 
SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DO 
PROGRAMA NACIONAL BRASIL 
MAIS SEGURO - QUEM AMA 
ALAGOAS CONSTRÓI A PAZ, 
REALIZADA NO DIA 27 DE JUNHO 
DE 2012, EM MACEIÓ-AL.

Os dados coligidos no Sistema de Informações sobre 

Mortalidade do Ministério da Saúde – SIM/MS, 

registram que somente em 2010 em Alagoas 

morreram 2.086 pessoas vítimas de homicídio, 

destas vitimas 1.294 tinham entre 15 e 29 anos, o 

equivalente a 62% do total. 81% das vítimas eram 

negras. A capital Maceió concentrou quase a metade 

das vítimas de homicídio de todo o Estado de 

Alagoas com 1.027 vítimas, registrando a espantosa 

taxa de 131 vítimas a cada 100 mil pessoas, sendo 

que 712 delas eram jovens entre 15 e 29 anos, 

perfazendo o incrível percentual de 69% do total de 

homicídios. 
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Diante desse quadro alarmante, o Ministério da 

Justiça/Secretaria Nacional de Segurança Pública 

lançaram no dia 26 de junho de 2012, em caráter 

piloto, nos municípios alagoanos de Maceió e 

Arapiraca o Plano Brasil Mais Seguro.

O Programa de Redução da Criminalidade Violenta - 

Brasil Mais Seguro tem como objetivo central 

induzir e promover a atuação qualificada e eficiente 

dos órgãos de segurança pública e do sistema de 

justiça criminal, focado na qualificação dos 

procedimentos investigativos e na maior cooperação 

e articulação entre as Instituições de Segurança 

Pública e o Sistema de Justiça Criminal.

 

O Brasil Mais Seguro prevê três eixos de atuação: a 

melhoria da investigação das mortes violentas, o 

fortalecimento do policiamento ostensivo e 

comunitário e o controle de armas de fogo.

 

O Programa é um pacto pela redução de crimes 

violentos cujo piloto em Alagoas prevê o 

enfrentamento ao crime organizado, ações 

estruturantes na área de Perícia e da Justiça 

Criminal, implantação da polícia comunitária, 
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incluindo o monitoramento e a ocupação de áreas 

onde são registrados os maiores índices de 

homicídios, além da campanha de desarmamento e 

da promoção da cultura de paz.

Entre as ações do Brasil Mais Seguro em Alagoas 

estão a implantação de modelo padrão de laudo 

pericial, fornecimento de aparelhos de raios-x para 

os Institutos Médicos Legais de Arapiraca e Maceió, 

es t ruturação  da  de legac ia  de  homic íd io , 

disponibilização de equipe da perícia para local de 

crime 24 horas, construção do Departamento de 

Homicídios em Maceió e Arapiraca, operações 

integradas de repressão ao crime da Força Nacional 

nas cidades do interior com maiores índices Crimes 

Violentos Letais  Intencionais  - C V L I  e  a 

implantação do sistema de videomonitoramento na 

capital com a instalação de 73 câmeras.

 

Instituída por Ato do presidente da Assembleia 

Legislativa do Estado de Alagoas, publicado no 

Diário Oficial do Estado de Alagoas no dia 

1 9 / 0 9 / 2 0 1 2 , a  Co m i s s ã o  E s p e c i a l  p a r a  o 

Acompanhamento do Programa Brasil Mais Seguro 

em Alagoas tem como objetivos:

1918
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→Realizar o monitoramento técnico científico do 

processo de implementação do Programa Brasil 

Mais Seguro em Alagoas;

→Proceder à avaliação formativa do Programa;

→Propor alternativas viáveis para o Programa Brasil 

Mais Seguro em Alagoas objetivando o seu 

aperfeiçoamento, ampliação e/ou correção de 

rumos.

 

O Relatório Avaliativo que ora apresentamos à 

sociedade alagoana persegue obstinadamente esses 

objetivos, comungando dos mesmos legítimos 

anseios e desejos do povo alagoano por um tempo de 

Paz nas Alagoas.

Presidente:  Ronaldo Medeiros 

Vice-Presidente: Gilvan Barros 

 Relator: \Ricardo Nezinho 

Membros:  Jeferson Morais e Joãozinho Pereira 

A COMISSÃO ESPECIAL PARA O 
ACOMPANHAMENTO DO BRASIL 
MAIS SEGURO FOI INSTITUÍDA EM 
9 DE SETEMBRO DE 2012 . 



INTRODUÇÃO

O presente Relatório tem por escopo avaliar o 

processo de implantação o Programa de Redução da 

Criminalidade Violenta - Brasil Mais Seguro. É a 

avaliação a técnica de coleta e analise sistemática de 

informações que nos permita determinar:

Trata-se de uma avaliação formativa, pois se debruça 

sobre um programa em andamento. No presente 

relatório recorremos a duas formas de avaliação: a 

avaliação de processo que busca responder em que 

medida o Programa foi implantado em Alagoas 

consoante o plano original e a avaliação de 

resultados que procura aferir se as metas foram 

at ingidas . Essas  duas  formas  d is t intas  e 

complementares de avaliação possibilitará no 

Relatório:
A EFICÁCIA: capacidade do Programa de produzir

os resultados esperados/desejados.

A EFICIÊNCIA: capacidade de produzir os resultados 
desejados com o menor dispêndio de recursos 
(humanos, materiais e �nanceiros).

A EFETIVIDADE: capacidade de produzir resultados 
permanentes, diretos e indiretos, usualmente 
de�nido como impactos.

A EFICÁCIA: capacidade do Programa de produzir
os resultados esperados/desejados.

AVALIAÇÃO 

ACCOUNTABILITY 
monitoramento

e avaliação
proativa

ENLIGHTENMENT 
compreender e
orientar futuras

ações

IMPROVEMENT
retroalimentar e

aperfeiçoar o
Programa

O PRESENTE RELATÓRIO TEM POR 
ESCOPO AVALIAR O PROCESSO DE 
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA 
BRASIL MAIS SEGUR0. TRATA-SE 
DE UMA AVALIAÇÃO FORMATIVA, 
POIS SE DEBRUÇA SOBRE UM 
PROGRAMA EM ANDAMENTO. 
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HISTÓRICO

A Comissão Especial para o Acompanhamento do 

Programa Nacional de Combate à Criminalidade 

(Brasil Mais Seguro em Alagoas) realizou três 

reuniões públicas. As reuniões públicas foram 

ferramentas estratégicas para a coleta de 

informações e de dados sobre o cumprimento das 

obrigações, metas e ações do programa Brasil Mais 

Seguro em Alagoas

A COMISSÃO ESPECIAL REALIZOU 
TRÊS REUNIÕES PÚBLICAS. AS 
REUNIÕES PÚBLICAS FORAM 
FERRAMENTAS ESTRATÉGICAS 
PARA A COLETA DE INFORMAÇÕES 
E DE DADOS 
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O objetivo da Reunião Pública sobre a investigação 

criminal em Alagoas foi avaliar o processo de 

execução da meta do Programa Brasil Mais Seguro, 

disposta no item XIII do Acordo de Cooperação do 

Programa Brasil Mais Seguro, que preconiza a 

melhoria da investigação criminal visando à 

resolução dos crimes letais intencionais contra a 

vida em curto espaço de tempo e com resultados 

satisfatórios. 

O Dr. Paulo Cerqueira iniciou sua exposição com o 

auxilio de recursos multimídia, apresentando uma 

visão geral do surgimento da Polícia, ressaltando que 

a Polícia é uma instituição especializada e 

profissional, autorizada pelo Estado para a 

manutenção da ordem social e da aplicação do uso da 

força, cujo monopólio pertence ao Estado. 

Destacando que evidentemente, a polícia tutela 

direitos e que aquela polícia de manutenção da 

ordem com o advento da Constituição de 88, perdeu 

força, e começa a se discutir uma polícia que garanta 

a cidadania e a dignidade da pessoa humana 

tutelando direitos constitucionais. Em seguida, 

discorreu sobre a formação das polícias no Brasil, 

explicando que no Brasil Colônia não havia uma 

A INVESTIGAÇÃO CRIMINAL  EM ALAGOAS: 
REALIDADE E DESAFIOS

A primeira reunião pública teve 
como tema a investigação 
criminal em Alagoas: realidade e 
desa�os, sendo realizada no dia 
21 de março de 2013, tendo como 
convidado o Dr. Paulo Cerqueira, 
Delegado Geral da Polícia Civil do 
Estado de Alagoas. 

estrutura de uma polícia profissional, sendo os representantes da polícia ao mesmo tempo 

policiais e juízes de paz, razão por que atualmente há a denominação Polícia Judiciária.  

Segundo o expositor, a grande dificuldade da polícia hoje ainda decorre de sua formação 

histórica. 

Continuando a sua longa digressão histórica, o Dr. Paulo Cerqueira assinalou que com a 

chegada de D. João VI ao Brasil em 1808 foi criada a Intendência da Guarda Geral da Corte do 

Brasil, a partir da qual começou a surgir a Polícia Militar.  Em 1809, D. João VI criou essa 

Guarda Real de Polícia mais atrelada à Intendência justamente para manter a ordem e coibir 

as práticas criminosas na cidade do Rio de Janeiro. No entanto não havia ainda uma 

organização policial nas Províncias; quem pagava o policiamento que se fazia lá eram os 

senhores de engenho e eles eram quem pagavam aquela força. Não havia ainda uma polícia 

profissional. Essa polícia se mantinha de doações daqueles que detinham algum poderio 

econômico. 

Foi no Período Regencial que a Polícia começou a avançar, já se criando um corpo militar 

permanente e profissional agora, que passa a receber salário do Estado para policiar a 

cidade. Nesse período, surgiu, ainda, a Secretaria de Polícia e a Polícia Civil, embora eles 

ainda fossem confundidos com juízes de paz.  Havia também as patrulhas na cidade do Rio 

de Janeiro. 

Em 1841, afirmou o Delegado, com a reforma da Secretaria, começou a se criar a Polícia Civil 

realmente, os Delegados, os Subdelegados e os Chefes de Polícia, porém nesse momento a 

polícia civil ainda não era profissional, mas somente a militar o era, inclusive aquela ainda 
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resolvia alguns casos de juízes de paz. Em 1871, houve uma separação definitiva da policia 

judiciária e dos poderes judiciais. Ela, realmente, passou a ter como atribuições o combate 

ao crime, deixando a função de julgar os crimes de menor potencial ofensivo.

Seguindo a sua extensa retrospectiva histórica, o expositor assinalou que com o advento da 

República, a polícia realmente tornou-se profissional, passando a receber salários de Estado 

e dedicando-se em tempo integral à função policial, o que em Alagoas só veio a acontecer em 

1912, com a criação da guarda civil pelo então Governador Clodoaldo da Fonseca, sendo esse 

o inicio da policia civil no Estado de Alagoas, a qual era ostensiva, semelhantemente à 

polícia militar. Em 1975, pela Lei nº 3.437, o Governador Divaldo Suruagy criou a Policia 

Civil, subordinada à antiga SSP, Secretaria de Segurança Pública. Em 2003, no Governo 

Ronaldo Lessa, foi dada autonomia administrativa e financeira, foi criada a Direção Geral da 

Policia Civil e ainda nesse momento adquiriu a Policia Civil status de Secretaria. 

Explicou ainda o Dr. Paulo Cerqueira que em 2007, no Governo Teotônio Vilela, foi instituída 

a Delegacia Geral da Policia Civil, a qual mantém sua formação até os dias atuais, bem como 

explanou a atual estrutura da nossa Policia Civil, que é da seguinte forma: no ápice tem o 

Delegado Geral, abaixo o Delegado Geral Adjunto, o CSGAT, que é a parte financeira e 

administrativa, o DPJM, que é o Departamento de Policia Judiciária Metropolitano, 

Comandado pelo Delegado Carlos Reis, o DPJA – 1 (Departamento de Policia Judiciária Área 

1), que corresponde ao sertão, atualmente comandado pelo Delegado Robervaldo Davino, o 

DPJA – 2, que diz respeito ao Agreste e o Baixo São Francisco, sob o comando atual Delegado 

Flávio Saraiva e o DPJA – 3, relativo à Zona da Mata e Litoral Norte, que é comandado pela 

Delegada Sheila Carvalho. 

Atribuições

• Realização de: 

– Boletim de Ocorrências (B.O.);

– Termo Circunstanciado de Ocorrências (T.C.O.);

– Inquérito Policial (I.P.);

– Boletim de Ocorrências Circunstanciado (B.O.C.);

– Investigação de Adolescentes Infratores;

Apresentou ainda o expositor as atuais atribuições da Polícia Civil, conforme slide a seguir:

Após essa densa abordagem histórica o Dr. Paulo Cerqueira falou da dificuldade que a Polícia 

Civil está tendo na capital para a produção de inquéritos, tendo em vista que o Delegado e 

equipe tiravam o plantão na Central de Policia no outro dia folgava, ocorrendo a perda de 

uma dia precioso para a investigação. Ressaltou que criou agora a Central de Policia com oito 

delegados e três equipes. Oito delegados, por dia nós temos dois delegados e seis equipes, 

cada um com três. Os delegados vão fazer os flagrantes e relatá-los e os distritos da capital 

não irão se preocupar estritamente com a investigação policial, pois eles não farão mais 

flagrantes, só farão investigação para que haja o aumento do cumprimento das metas dos 

inquéritos, e também se consiga diminuir a quantidade de inquéritos pendentes.

Destacou que a investigação policial em Alagoas segue métodos científicos na apuração da 

materialidade e da autoria do crime, a exemplo do que ocorre em todo o país. Lamentou o 

fato de a polícia ser cartorial, isto é, no Brasil o delegado, o escrivão e os agentes são 
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separados da polícia científica, do Instituto de Criminalística, o que, segundo ele, jamais 

deveria ocorrer, dada a necessidade de que ao lado do cartório exista também um perito, 

como ocorre em outros países, aliás, o ideal seria que cada delegacia tivesse um perito, posto 

que da forma atual, com a separação que se deu do IML, do Instituto de Criminalista, gera 

muita dificuldade de comunicação entre o delegado e o perito. 

Disse ainda que a investigação técnico-científica em Alagoas é realizada através do Instituto 

de Criminalista e do Instituto Médico Legal e com o Plano Brasil Mais Seguro tem avançado 

muito. O Instituto de Criminalista já adquiriu diversos equipamentos como comparador 

balístico, sem o qual algumas análises eram feitas fora do estado e agora já se faz aqui. 

Adquiriu também o cromatógrafo gasoso, que é onde se separam as substâncias. Afirmou 

também que o Governo celebrou novamente convênio com a UFAL para que se faça a perícia 

do DNA em vestígios encontrados de sangue, de sêmen, etc. Anunciou a construção do 

Instituto de Criminalista e do Instituto Médico Legal numa área próxima ao Distrito 

Industrial Luiz Cavalcante, onde será feito o Laboratório Forense. 

Ressaltou o incremento da investigação policial, feito principalmente pela DEIC (Divisão 

Especial de Investigação e Captura), que atua de forma refinada no desbaratamento de 

organizações criminosas, e informou que na DRN (Delegacia de Repressão ao Narcotráfico) 

já se encontram com diversos equipamentos para escuta ambiental e aparelho guardião 

para interceptações telefônicas. Falou do Plano Operacional da Polícia Civil cujo objetivo é 

difundir o trabalho de inteligência na produção de provas com o maior número possível de 

delegacias, para isso estão sendo treinados alguns agentes das Regionais para que eles 

possam fazer também esse trabalho de Inteligência Policial.

Celebrou o fato de a Policia Civil de Alagoas ser a primeira Policia Civil do Brasil a mandar 

para o Judiciário um flagrante digitalizado ressaltando que atualmente todos os flagrantes 

de Maceió vão para o Judiciário por e-mail. Comentou que o próximo passo será virtualizar o 

inquérito policial com a criação de um sistema pela Secretaria de Defesa Social ao qual todos 

profissionais que a integram terão acesso, desde a ocorrência do crime até o envio do 

inquérito ao Judiciário, a exemplo do perito, que terá conhecimento de todos os atos do 

delegado, os termos de declarações, os depoimentos de testemunhas etc., facilitando a 

elaboração de seu laudo, bem como o médico legista, que também acessará o sistema e nele 

fará o seu laudo. Dessa forma, todos participam do sistema, interagindo com ele. 

Registrou a melhoria da estrutura das delegacias, fator importantíssimo para que os 

policiais possam trabalhar da forma mais salubre e para que o público possa ser bem 

atendido. 

Seguida à exposição houve um espaço para as perguntas dos Deputados presentes à Reunião 

Pública que relatamos a seguir em síntese:

Deputado Ronaldo Medeiros – Quantas delegacias, hoje, no interior do estado de Alagoas 

elas atendem com delegados? E quantas vão ser reformadas?

Dr. Paulo Cerqueira –- Veja só, nós fizemos uma progressão de recuperarmos até o mês de 

julho dezesseis delegacias, já estamos recuperando Matriz de Camaragibe, Palmeira dos 

Índios e de Cajueiro. Há uma programação para a gente fazer, mas nós temos até junho como 

meta recuperarmos dezesseis delegacias. Delmiro Gouveia também está sendo recuperada, 

algumas com recursos próprios e outras com parcerias com os prefeitos municipais. Agora, 
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na capital todas as delegacias da capital têm delegado, no interior há várias delegacias que 

não têm delegado, delegado responde, mas isso acontece na magistratura, no Ministério 

Público, na Defensoria Pública, em todos os órgãos.  Nós procuramos, evidentemente, que 

naquelas áreas onde há uma violência mais acentuada a gente colocar mais delegados. 

Então, eu diria ao senhor que na Regional de São Miguel todos os municípios têm delegados, 

são dez municípios, somente não tem Roteiro, Campo Alegre e Jequiá. Mas, por exemplo, na 

Região de Delmiro Gouveia são oito municípios nós só temos três delegados.  Na Região de 

Batalha três delegados, na Região de Santana também dez municípios três delegados. Mas é 

para isso que o Governo está realizando concurso público para contratação de delegados, 

agentes e escrivães. E temos vários delegados se aposentando, acreditamos que cerca de 

trinta delegados, até o meio do ano irão se aposentar. O Edital inicial abre 40 vagas, mas, 

evidentemente, que serão chamados mais no decorrer do prazo de validade do Concurso 

Público.

Serão criadas 4 RISPs que são Regiões Integradas de Segurança Pública, então vai haver 

uma em Maceió, uma em União dos Palmares, outra em Arapiraca e outra em Santana do 

Ipanema. E mais 25 AISPs, essas 25 AISPs serão espalhadas pelo Estado, em Maceió serão 

oito e serão divididas pelas RISPs. É interessante dizer que isso não vai acabar com as 

Delegacias de Polícia, isso serão Centros de Referência. 

Deputado Ronaldo Medeiros – Só informando que esta Comissão que acompanha o Plano 

Brasil Mais Seguro, aqui, em Alagoas é formada pelo Deputado Gilvan Barros, que é o Vice- 

Presidente da Comissão, Deputado Ricardo Nezinho, que é o Relator, Deputado Jeferson 

Morais, integrante, Deputado Joãozinho, também que hoje não pode estar aqui, mas nos 

avisou que teria outros compromissos, e por mim Deputado Ronaldo Medeiros. O Deputado 

Sérgio Toledo estava aqui, e pediu, tem outros compromissos devido à hora se ausentou, 

mas, também o Deputado está colaborando com a Comissão. Farei apenas uma pergunta e 

passarei a palavra ao Deputado Ricardo Nezinho, que é o Relator. Dr. Paulo, logicamente, 

depois a gente vai fazer por escrito solicitando alguns dados, que seria até impossível devido 

à grandiosidade das ações que o senhor atua ter isso na cabeça seria difícil. Mas,  em 

números de inquéritos, aqui, em Alagoas, quantos inquéritos, qual é a média que nós temos 

de inquéritos que são abertos e que são concluídos, e também qual o percentual, qual o 

número destes que são transformados em ações penais?

Dr. Paulo Cerqueira – É necessário entender que isso varia de Delegacia para Delegacia. 

Então, a Delegacia do interior, com um município pequeno, às vezes, por mês você não tem 

nenhum inquérito aberto. Há Delegacias onde tem uma quantidade de inquérito maior 

como, por exemplo, a DRN, que chega a produzir quarenta inquéritos por mês.

Deputado Ronaldo Medeiros - Normalmente quantos inquéritos nós temos em aberto? 

Esse ano, por exemplo, ano passado, quantos inquéritos foram abertos, quantos concluídos 

e foram encaminhados tornando-se ações penais?

Dr. Paulo Cerqueira - Deputado, eu não tenho esses dados aqui, se for possível depois eu 

passo.

Deputado Ronaldo Medeiros – A gente volta. Então eu passaria a palavra ao deputado 

Ricardo Nezinho que é o Relator da Comissão.

Deputado Ricardo Nezinho - A princípio, Dr. Paulo, eu gostaria de perguntar a vossa 

senhoria qual o quantitativo hoje de policias civis no nosso Estado?
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Dr. Paulo Cerqueira – Nós temos cerca de mil e oitocentos policiais, mas hoje na atividade 

fim aproximadamente mil e quinhentos policias e cento e vinte e três delegados. Os outros 

policiais estão em diversos órgãos: Secretaria, Instituto de Criminalística, Legislativo, 

Judiciário, Ministério Público.

Deputado Ricardo Nezinho - Esse número é um número ideal?

Dr. Paulo Cerqueira – Não é um número ideal para a polícia, a gente precisava algo em 

torno de mais quatrocentos policiais e algo em torno de mais sessenta ou oitenta delegados, 

mais o concurso está sendo realizado e poderemos fazer essa contratação.

Deputado Ricardo Nezinho – A gente tem aqui, Dr. Paulo, um dado do CNJ sobre 

aplicabilidade da Lei Maria da Penha. O estudo registra que em nosso Estado foram 

instalados mil e cem inquéritos e quatrocentos e oitenta e três ações penais. O senhor sabe 

dizer por que esses seiscentos inquéritos restantesnão foram transformados em ações 

penais?

Dr. Paulo Cerqueira – É necessário entender que o trabalho na apuração de inquérito é uma 

obrigação de meio, não é uma obrigação de resultado. Então, o que acontece? Isso a gente 

aprende quando estuda direito civil. E aí o que acontece é o seguinte: às vezes, ou por falta 

evidentemente de instrumentos ou por falta de pessoal não é possível chegar ao 

esclarecimento em determinados crimes. Como também acontece, às vezes, no próprio 

Judiciário, o indivíduo ser absorvido; como ocorre muito no homicídio no Tribunal do Júri. 

Então, evidentemente que essas falhas talvez de falta de instrumentalização, de uma 

aproximação maior da Polícia técnica científica, com a Polícia cartorial, como disse, tem 

elevado a esse índice de não esclarecimentos. Evidentemente que isso não é uma desculpa, 

mas é que no meio da apuração de crime acontecem diversos obstáculos. Um deles é a falta, 

realmente, de aproximação, acho hoje, da Polícia científica mais a Polícia cartorial como era 

antes.

Deputado Ricardo Nezinho - Dr. Paulo, qual o critério adotado para que um crime de 

homicídio seja investigado pela Polícia Civil ou pela Força Nacional?

Dr. Paulo Cerqueira – O critério é uma divisão que ocorre na Delegacia de Homicídios, isso 

ocorre somente na capital. No interior continua sendo apurado pela Polícia Civil. Mas isso é 

um critério de divisão de delegados. Nós dividimos em áreas na capital e parte dos delegados 

da Polícia Civil e parte dos delegados da Força Nacional fazem aquela polícia do local, aquela 

investigação preliminar tenta prender o criminoso em 24h, solucionar o crime em 24h. E 

parte de delegados da Polícia Civil e delegados da Força Nacional fazem a parte cartorial. Se 

o crime não é resolvido nas 24 h, esses trabalhos, esses levantamentos são passados para os 

delegados do cartório. Mas isso é dividido. Tem dois delegados da polícia civil e dois da força 

nacional na parte cartorial e dois delegados da policia civil e dois da força nacional nessa 

parte de rua, que tenta prender em flagrante. Agora, a divisão na capital, ela é por área.

Deputado Ricardo Nezinho - O Brasil Mais Seguro preconiza no item 5º, a importância da 

integração entre a polícia militar, polícia civil e a perícia forense. Isso está acontecendo, 

aqui, no nosso estado de Alagoas?

Dr. Paulo Cerqueira –  Sim, o Secretário Dário César, imbuído disso vem integrando a 

polícia civil, a polícia militar, a criminalística começa também a dar resultados. As reuniões 

já ocorrem, as operações já são conjuntas, Hoje já há até passagens de informações, de 

informes da polícia militar para a polícia civil, para a polícia investigativa.

Deputado Ricardo Nezinho - Doutor Paulo, a gente percebe que em quase todos os 



homicídios ou ações de violência em nosso Estado, a droga sempre está por trás. Nós 

estamos em um dos menores Estado da Federação. Existe uma dificuldade operacional de 

aparelhamento sobre a questão da investigação do tráfico de drogas? Por que até o leigo, às 

vezes, de uma forma até ingênua de falar, diz que na rua tal tem uma casa ali é um ponto de 

venda de drogas, em tal colégio está se vendendo drogas, na frente de um show vendem-se 

drogas.  Existe um esquema estratégico para que a gente possa realmente desmantelar essas 

quadrilhas de tráfico de drogas no Estado? V. Sª. tem uma esperança de que a curto ou a 

médio prazo possamos, realmente, ter um diagnóstico preciso de como é que a droga está 

entrando em Alagoas, e quem são os grandes traficantes que operam em nosso Estado?

Dr. Paulo Cerqueira – Veja só, Deputado! Inicialmente, a Polícia Civil vem realizando 

trabalho, sim. Temos dados da DRN, só neste mês a DRN fez quarenta e cinco inquéritos 

policiais. Temos de junho para cá cerca de quatrocentos e cinquenta presos, só no tráfico de 

drogas. Semana passada a DEIC desbaratou uma quadrilha em Arapiraca de doze 

integrantes e tinha um quilo de cocaína, tinha maconha. Então, estamos prendendo, 

estamos investigando, estamos elucidando. O que acontece é o seguinte: é preciso criar um 

Departamento com a quantidade maior de Delegados exclusivamente para trabalhar drogas, 

e isso vai ser feito. Com a criação do Departamento de Homicídios, também vai ser feito, já 

existe a verba para isso. Está na fase de licitação. Mas, vai ser criado também o 

Departamento aqui, com Delegacia em Arapiraca. Então, vamos ter uma quantidade maior, 

vamos ter o Laboratório Forense do Instituto de Criminalística, que vai colaborar com isso, 

mas para já estamos realizando trabalho de inteligência para prendermos esses criminosos. 

A grande situação, o grande problema, é que hoje a droga está a varejo, antigamente você 

tinha um chefe do tráfico de droga, e ele tinha uma grande quantidade de droga. Hoje, a 

droga chega e já se espalha, Então, como o senhor disse, a gente precisa melhorar, 

evidentemente. Já existe uma relação boa, mas precisa se aproximar ainda mais da policia 

federal para que  consigamos pegar a droga antes de entrar no Estado. Isso concordo com o 

senhor, é preciso que a gente se aproxime mais ainda da Policia Federal.

Deputado Ricardo Nezinho – Hoje, quantos detentos se encontram nas delegacias?

Dr. Paulo Cerqueira - Hoje nós temos em torno de 500 detentos. 

Deputado Ricardo Nezinho – Quando o senhor fala que as delegacias não irão se acabar, 

fecharem, qual a função delas? Haja vista que vai ter uma Central de Polícia com essa nova 

estrutura, e ela terá a mesma atribuição que as delegacias? O cidadão vai ter que ir até a 

Central de Polícia para fazer o flagrante ou poderá se encaminhar a delegacia mais próxima?

Dr. Paulo Cerqueira – O atendimento ao cidadão continua sendo na delegacia. O cidadão 

vai lá fazer o BO e o inquérito roda pela delegacia, ele é ouvido na delegacia a prestar a 

notícia crime na delegacia. A Central vai fazer o flagrante dos fins de semana, como já ocorre 

no período noturno, os flagrantes realizados pela Polícia Militar e operações da Polícia Civil. 

A delegacia continua aberta ao cidadão.

Deputado Ricardo Nezinho – É porque já houve alguns questionamentos dando conta de 

que a Central de Polícia iria esvaziar as delegacias, porque o cidadão não iria mais poder 

fazer a sua queixa na delegacia do bairro, e sim teria que se deslocar até a Central de Polícia, e  

muitos deles não iriam nem ter, assim, a satisfação ou a esperança do caso ser resolvido. 

Então, como V.S.ª está falando, assim, creio eu que fica da mesma forma só que vai ser 

concentrado maior número de pessoas, de equipe, de aparelhos em um local só.

Dr. Paulo Cerqueira – Porque, justamente, a nossa ideia é forçar com que o distrito 

investigue mais, o distrito produza mais investigação policial.
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Deputado Ricardo Nezinho - O mapa da violência em 2013 apresenta uma taxa de óbito 

por arma de fogo de 55,3 por cem mil habitantes, o maior do Brasil até então. Qual a política 

de controle de armas de fogo está sendo feita hoje no nosso estado de Alagoas?

Dr. Paulo Cerqueira – A Secretaria de Defesa Social vem recolhendo armas de fogo naquela 

campanha do desarmamento e nós realizamos operações. O trabalho é mais da polícia 

militar, mas nós também, através do TIGRE da asfixia realizamos trabalhos operacionais na 

tentativa de apreender arma de fogo, seja em bares, seja nas áreas da periferia onde ocorre 

uma incidência maior. E temos realizado diversas apreensões de arma de fogo tanto em 

operações rotineiras, como essas operações extraordinárias que começamos fazer com 

asfixia e o TIGRE.

Deputado Ricardo Nezinho –  Esse novo presídio que está sendo construído na cidade de 

Craíbas, qual a capacidade?

Dr. Paulo Cerqueira – É para 800 vagas. 

Deputado Ricardo Nezinho – Quantos detentos têm nas delegacias?

  

Dr. Paulo Cerqueira –  Aproximadamente 500 detentos.

Deputado Ricardo Nezinho – 500.  Então, só esse presídio não vai dar.

Dr. Paulo Cerqueira – O Estado está licitando mais um presídio aqui na capital para 1.200 

vagas.

Deputado Ricardo Nezinho - Mas em tempo hábil também como está acontecendo de lá? 

Lá a construção está sendo bem acelerada, vai ser entregue agora?

Dr. Paulo Cerqueira – Da mesma maneira.  Vai ser entregue em julho.

Deputado Ronaldo Medeiros -  Eu vou passar a palavra ao Deputado Jeferson Morais.

Deputado Jeferson Morais –  A Segurança Pública, a violência, é um tema diário aqui, 

nesta Assembleia Legislativa, e creio que em todo Parlamento. Mas aqui em Alagoas de 

forma assim, mais presente, por conta das dificuldades que nós estamos enfrentando, tanto 

é verdade que o próprio Governo Federal está testando. Nós somos o laboratório em que está 

sendo testado esse Plano. Tomara que dê certo, e que seja levado para outros Estados, que a 

nossa experiência seja vitoriosa. Dr. Paulo, coincidentemente o senhor tocou em um ponto 

que diz respeito ao IML e ao IC, coincidência eu digo, porque a semana passada esta 

Comissão esteve no Instituto de Criminalística, nós estivemos lá, a Comissão esteve 

presente pudemos conversar deputado Nezinho, o presidente deputado Ronaldo Medeiros, 

o deputado Gilvan, deputado Joãozinho estava fora do Estado não pode comparecer, e nós 

estivemos lá, e que vimos que realmente o Instituto está crescendo, vimos equipamentos 

que irão funcionar nos próximos dias. A estrutura está sendo montada, e é um avanço 

significativo por que todos nós sabemos que não se faz investigação, não se faz uma policia, 

não se elabora um inquérito confiável sem uma pericia. Sem um laudo técnico abalizado ele 

passa ser realmente uma mera peça informativa e que vai ser questionada durante a sua fase 

no judiciário, a sua fase de processo. E vimos lá os avanços. E V. S.ª trouxe aqui a esta Casa, 

algo de muito interessante, essa questão da separação do Instituto de Criminalística, do 

IML, da Policia Civil. E eu acompanhei um pouco esse processo, Doutor Paulo, não como 

Deputado, hoje eu estou Deputado, mas como jornalista eu pude acompanhar essa 

transição, e ela tem a ver, senhores deputados, com um fato, assim, interessante, um fato 

histórico, tem a ver com a ditadura, por que o que eu ouvia de alguns peritos era que a 
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preocupação deles é de que fossem obrigados a elaborar um laudo que fosse do interesse do 

delegado ou do próprio Secretário, que eu não concordo. Nós estamos vivendo numa 

sociedade totalmente transparente. Acredito no que V. Senhoria disse que esse 

distanciamento não atende os interesses primeiro da sociedade por que nós como agentes 

públicos, precisamos ter uma preocupação com a sociedade. Não há interesses pessoais. 

Espero que haja um aprofundamento desta colocação que o senhor fez que, com certeza, 

esse processo, esse procedimento, esse projeto irá parar aqui nesta Casa, e nós que estamos 

aqui na Comissão já começamos formar um juízo de valor para avaliar se é bom ou não.  Mas, 

eu queria que o senhor falasse esse respeito. Qual é o seu entendimento em relação a essa 

separação que houve da Polícia Civil, do IML, e do IC.

Dr. Paulo Cerqueira – O Delegado de Polícia ele é o Presidente do Inquérito. Então, a prova 

cartorial como eu disse anteriormente; que é desenvolvida no cartório, a oitiva de 

testemunhas ela é presidida diretamente por ele, já a técnico-científica é feita pela pericia 

oficial, ele acompanha de forma indireta, ele formula os quesitos e, evidentemente, que o 

perito faz o laudo baseado nos quesitos e nos vestígios encontrados, mas não há aquela 

conversa, aquele dialogo, porque cada um vê o ambiente do crime de uma forma.  E se você 

consegue juntar a forma que o perito viu e a forma que o delegado viu, ou o policial 

investigador, é possível que se some mais. O Estado de São Paulo produz a recognição 

visuográfica que é feita pelo investigador. Nós já estamos começando a fazer também. Então 

ele chega ao local do fato, por exemplo, homicídio, ele vê o corpo, ele fotografa diversas 

posições do corpo e o ambiente, e depois ele descreve tudo o que ele vê ali, depois, senta com 

a equipe e ai vê, tenta criar ali um laboratório como pode ter acontecido a cena do crime, ele 

tenta estudar o crime. Isso evidentemente que leva a conclusões, e essas conclusões 

cooperam muito na elucidação dos homicídios lá, e a gente começa a trazer isso pra cá.

Então, eu acho que é muito mais saudável isso.  Talvez tenha sido por uma briga de recursos 

essa separação, mas é muito mais saudável que junte a pericia criminal à policia judiciária. 

Policia federal é assim, não há um instituto de criminalista federal, o perito federal faz parte 

do corpo da policia federal. Então acho que a gente precisa discutir mais essa situação com 

delegados, com peritos, legistas, da possibilidade disso. Acho que a gente tem que caminhar 

para essa unificação.

Deputado Jeferson Morais – Dr. Paulo, o senhor falou agora, citou como exemplo a policia 

federal. Eu concordo com o senhor, realmente é um exemplo a ser seguido, e se está dando 

certo na policia federal não sei quantas policias no Brasil se utilizam dessa interação, claro 

que pode dar certo em Alagoas, é uma discussão que se abre a esse respeito. Por falar de bons 

exemplos, Dr. Paulo, Dra. Ana Luzia, Dr. Mario, eu queria saber do senhor como delegado 

chefe da policia civil, qual a sua opinião, mas que na atividade parlamentar, por exemplo, 

precisamos viajar a outros estados, e procuramos ver o que funciona nos outros estados, o 

que não funciona, fazer um comparativo entre Alagoas e outros Estados, algumas pessoas 

nem gostam, mas eu gosto de fazer comparativos. Observo alguns projetos não se 

funcionam ou não, como, por exemplo, nós temos em Sergipe uma Polícia de Fronteira, nós 

temos na Paraíba uma Patrulha Rural, todas feitas pela Polícia Militar, claro, com condições, 

com viaturas que podem trafegar em estradas vicinais. A Polícia Civil de Alagoas, a 

Secretaria de Defesa Social, se espelha em exemplos de outras Polícias das Unidades da 

Federação para tentar trazer para cá projetos semelhantes, esse tipo de trabalho, já foi 

implantado algo copiado em outro estado? Porque os bons exemplos precisam ser copiados. 

Queria que o senhor respondesse esse questionamento. Reconhecendo que esse tipo de 

atividade que eu citei as duas operações, é pertinente a Polícia Militar o Policiamento 

Ostensivo.
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Dr. Paulo Cerqueira – Sobre a Polícia Militar, eu não posso me  manifestar. Tem que ser o 

Comandante Lima.  Eu tenho minha forma de pensar, mas eu não sou da instituição, não 

gostaria de falar sobre a instituição. Sobre a Polícia Civil, a gente acha que aquilo que está 

dando certo tem que ser copiado, se está dando certo, não precisa inventar a roda, não 

precisa criar. E nós buscamos essa ideia de implantar as RISPs e AISP, é buscando fora, a 

experiência pernambucana, a experiência de Minas, do Rio, e a gente vê que isso se 

comprova na busca dessas metas quando em janeiro a gente teve um aumento nos 

homicídios, e a gente se reunia e falou vamos tomar a área, vamos cumprir mandados e 

alcançamos os índices em fevereiro, e agora em março, com certeza, vai baixar mais ainda. 

Então a gente procura sim, casos, modelos que estão dando certo lá fora e estamos trazendo 

para a Polícia Civil, essa é a ideia, por exemplo, da digitalização, da virtualização de 

inquéritos. Ontem mesmo chegou de São Paulo o Delegado Coordenador da Homicídios,  o 

Dr. Cícero Lima, que foi conhecer o Departamento de Homicídios de São Paulo, para trazer o 

que for bom, o que for interessante para cá. Então, a gente vem realizando esses encontros 

com policiais de fora do estado, com também, com Policiais da Polícia Federal, para trazer o 

melhor, para melhorar e controlar a criminalidade no Estado.

Deputado Gilvan Barros - Sr. Presidente, Ronaldo Medeiros, que conduz esta sessão, esta 

Comissão com muito equilíbrio e com muita competência, o Relator, competente Deputado 

Ricardo Nezinho,  atuante Deputado Jeferson Morais, e conhece muito e profundamente 

essa área, Deputado Joãozinho Pereira, que ontem fez um brilhante pronunciamento, mas 

hoje não está, senhor Delegado Geral Dr. Paulo Cerqueira, Dra. Ana Luiza, Dr. Mário Jorge, 

assessores. Nós queremos, inicialmente, dar boas vindas aos senhores, aqui, esta Casa, a 

Casa do povo. Temos a convicção do bom serviço que os senhores prestam a Alagoas. 

Lamentamos profundamente que todos os outros demais policiais, delegados etc não se 

espelhe nos exemplos dos senhores; são exemplos que merecem registro, merecem 

homenagens, merecem o reconhecimento. 

Por que os outros policiais não cumprem com esse papel? Por que não prendem? Porque 

como disse o deputado Ricardo Nezinho: “A sociedade sabe ainda, em escola tal, casa tal, 

lugar tal é um ponto de drogas, por que não se mobilizam para prender esses fora da lei?” Eu 

sugiro mais ainda, quando há um show, sei lá, um baile, às vezes são pontos estratégicos e 

conhecidos, por que não fechar a quadra toda, e aí prender com uma blitz e fiscalizar a todos? 

Então, nós sabemos que para se fazer polícia, para fazer segurança é preciso de 

investimentos, e o estado de Alagoas, o governo federal precisam aumentar mais ainda esses 

recurso que são destinados para a área de segurança pública, para a Defesa Social. Nós 

sabemos que precisa de mais efetivos, enfim, de uma série de fatores que precisa. 

Tivemos aqui por várias oportunidades o Ministro da Justiça, Dr. José Eduardo Cardoso. 

Preparadíssimo o Ministro da Justiça, que é do partido do meu amigo, companheiro Ronaldo 

Medeiros, a Secretária Nacional Regina Miki. Sabemos da boa intenção da cúpula da Polícia, 

do empenho do Governador Teotônio Vilela Filho, mas realmente preocupa, desestimula 

até, quando se tem delegacias totalmente sucateadas, quando não tem o mínimo de 

estrutura, o que não justifica as omissões, claro. Mas é preciso que haja uma mobilização 

maior. E que esta sessão pública, que esta comissão especial de deputados que acompanha 

este Projeto Brasil Mais Seguro possa alertar mais ainda com esta sessão, Presidente 

Ronaldo Medeiros, chamando atenção de todos que têm o poder e a caneta para ajudar mais 

a área de Segurança e de fato haver uma diminuição no nível de violência em Alagoas. 

Sabemos que o crime é migratório, quando se aperta lá no Rio de Janeiro, São Paulo, nos 

grandes centros, Belo Horizonte, corre para o Nordeste. Se Alagoas não apertar, e com o 
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bandido tem que ser muito duro, tem que tratar com muita coragem cívica, com inteligência, 

com o setor de inteligência, sobretudo, tem que ter policiais corajosos, policiais que não 

tenham medo de enfrentar e cumprir com o seu papel constitucional, que é muito bonito 

aqueles que cumprem realmente com o seu dever. Mas é preciso que haja ações como esta 

que estou dizendo, que quando tem um baile, tem um show por que não fecha toda quadra 

numa mobilização das Polícias Civil, Militar, Federal? Por exemplo, aí, porque as drogas 

realmente, sabemos que são o grande mal, mas Alagoas não produz! Nem drogas, nem 

armas, Alagoas não tem fábrica de armas. E é preciso que haja todo esse esforço para que a 

nossa sociedade possa realmente transitar tranquilamente. 

É lamentável o nível de assaltos que ocorrem na capital e no interior frequentemente. Sei 

que os senhores e as senhoras têm muito boa vontade, têm o desejo de contribuir, mas é 

preciso que se faça muito mais! Sabemos da boa vontade dos senhores, sabemos do interesse 

de ajudar, mas é preciso que realmente se encontrem caminhos. E aí tem que ser com os 

governos municipais contribuindo com guarda municipal, com iluminação pública, com 

tudo que possa oferecer; que o Governo do Estado possa, também, mobilizar meios e os 

recursos, que não são muitos, mas possam destinar um valor maior e o Governo Federal 

sobretudo. Para que a gente possa oferecer, assim, esse serviço de qualidade a sociedade 

alagoana. A Segurança Pública e Defesa Social, que em alguns anos, não tinha, assim, um 

destaque maior, mas hoje, não se faz saúde se não tiver Segurança Pública, não se faz 

Educação se não tiver Segurança Pública, não se tem uma agricultura fortalecida, se não 

tiver Segurança Pública. Então, enfim, a Segurança Pública hoje, a Defesa Social, é um dos 

quatro pilares, que eu enxergo como viáveis para que o Governo possa investir e mudar o 

nível de qualidade do Serviço Público no Estado e no País. É com a Saúde funcionando, é com 

a Educação atuante, presente, com a agricultura fortalecida e com a Segurança Pública. 

Porque não adianta você produzir, se o agricultor que está lá na sua terra, lá na sua fazenda, 

na sua chácara, planta com toda dificuldade, enfrentando todo tipo de dificuldade, na hora 

da colheita vem um bandido e leva. 

Deputado Ronaldo Medeiros – Obrigado Deputado Gilvan. Dr. Paulo, eu farei aqui 

algumas observações e umas duas perguntas. Se eu entendi errado o Senhor me corrija, por 

favor. Quando o Deputado Ricardo Nezinho, perguntou ao Senhor sobre a questão dos 

inquéritos apurados pela Força Nacional e pela Polícia Civil, o Senhor falou que, se em vinte 

e quatro horas for apontada a autoria, se for elucidado o crime, este fica com a Força 

Nacional, e se não for, ele vai para a Polícia Civil. 

Dr. Paulo Cerqueira – Não! 

Deputado Ronaldo Medeiros – Não. Então, eu entendi errado. Depois o Senhor explica. E 

outra é uma observação que eu faço. Eu não sei como é que o Governo Federal propõe ou se 

foi Alagoas que propôs esse Projeto Brasil Mais Seguro da forma como está. Em local 

nenhum do mundo o combate ao crime se dá somente com ação policial, se não tiver outras 

áreas envolvidas. No começo do ano passado eu fui a Pernambuco conhecer o Pacto pela 

Vida, passei lá um dia todo, fui eu, mas o Deputado JHC e o Deputado Marquinho Madeira, e 

fiquei assim encantado, porque o projeto não trabalha só com a Polícia. Aqui o Governo do 

Estado e o Governo Federal tem um grande erro, em minha opinião, ele trabalha somente 

com a força policial. Visitei o Sub Secretário de Esportes, o Sr. Jorge Sexto e ele dizia, 

Deputado Gilvan, veja que interessante! Deputado Ricardo Nezinho e Deputado Jeferson, 

ele dizia: “Estou com um projeto aqui de colocar nessas Polícias Comunitárias, assim que 

instalar a base, colocar Esporte”. A primeira Secretaria que deveria estar incluída no Projeto 

Brasil Mais Seguro seria a Educação. Aqui se mata em Alagoas mulheres, negros, a Secretaria 
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das Mulheres, o que tem dos jovens, negros aí. Geração de emprego e renda. O Governo 

Federal com o Governo do Estado deveria apresentar esse projeto e colocar nós vamos 

construir se o senhor perceber, já deve ter percebido que conhece a área mais do que eu, aqui, 

e eu recebo todos os dias relatórios do Brasil Mais Seguro, temos mapas, gráficos, todos os 

dias eu recebo, a gente vê Ponta Verde, Jatiúca, Pajuçara quase crime nenhum, tem esporte, 

escola de qualidade, lógico que o nível de renda é outro, outra realidade, teatro, cinemas. Aí, 

periferia, se colocar periferia escola de qualidade quase que não existe, diversão, lazer para 

os jovens dessas áreas, esportes, não tem, não tem. Daí a gente vê que finais de semana o 

número de homicídios, da criminalidade aumenta, todo o final de semana o consumo de 

drogas também aumenta, devido  a essa ausência. Onde o estado ele tem políticas públicas 

que chegam para a sociedade. A gente vê que aqui mesmo nos bairros de Maceió (isso todo 

dia eu recebo e vejo) a onda de criminalidade é menor. Então, deveria se ver, deputado 

Gilvan, esse projeto. Vamos construir praças, teatros, esporte, cultura, lazer para esses 

jovens, escola tempo integral. Aí, eu veria que esses números do Brasil Mais Seguro, aqui, em 

Alagoas que houve uma redução, houve! Mas, a redução ela vai ficar por aí, nós não vamos 

conseguir, na minha opinião, sair dessa redução de 10%, 12%, um mês vai ultrapassar um 

pouquinho, diminui, nós chegamos no limite. Quando a Força Nacional sair daqui, eu espero 

que demore muito, mas quando ela sair o estado vai sentir um impacto muito grande. Então, 

na minha opinião, eu não sei se eu vou convencer os membros da Comissão, o relator, que é o 

deputado Ricardo Nezinho, para que o relatório inclua essas outras áreas, sejam propostas, 

como Pernambuco. Em Pernambuco nós temos a valorização, a meritocracia na polícia. Lá, 

você é incentivado por metas, os distritos que eles criaram, eles são valorizados, as 

promoções na PM elas são executadas, são realizadas de acordo com o desempenho. Eu digo 

isso muito à vontade porque eu pertenço ao Partido da Presidenta Dilma, do Ministro da 

Justiça, eu fico muito à vontade para falar isso e, aqui em Alagoas, nós temos que aqui fazer 

um pacto, fazer uma reviravolta nesse Brasil Mais Seguro para incluir essas outras áreas, se 

não força não coíbe violência. Somente a polícia não vai, por que todo dia nós temos aí 

nascendo vários e vários desses jovens que ficam às margens, marginalizados que vão optar 

pelo mundo do crime. Eu ando aqui no Sertão, viajo. Os Deputados aqui, a maioria faz isso, e 

eu tenho a prática de frequentemente viajar. Quase todo o final de semana eu estou viajando 

e na semana também.  Eu raramente, é muito raro eu ver uma blitz. Quando eu vejo, fico 

assustado, delegado Mário Jorge, é um policial, dois policiais, eu paro e digo: não façam isso! 

Vocês estão colocando até a vida de vocês em risco. Acho uma blitz deve ter toda uma 

estrutura por trás. Que a gente faça uma campanha aqui junto com a Assembleia, com o 

Governo Federal para a gente incluir essas áreas, aí, sim, o Plano ele vai estar completo, vai 

estar com as duas pernas, ele vai caminhar, senão vai caminhar com dificuldade, porque em 

nenhum canto do mundo é assim.

Deputado Ronaldo Medeiros – O Sr. Deputado Ricardo Nezinho com a palavra.

Deputado Ricardo Nezinho  -  Dr. Paulo, gostaria de fazer mais algumas perguntas. 

Gostaria de saber na visão de V. S.ª de forma concreta e positiva como é que o senhor está 

observando o incremento do Programa Brasil Mais Seguro em Alagoas? O que o senhor pode 

realmente nos colocar aqui que a partir do momento do inicio desse programa o que é que o 

senhor vislumbrou e vislumbra de positivo?

Dr. Paulo Cerqueira - Primeiramente, quero responder o Deputado Presidente da 

Comissão no seguinte sentido: existem quatro Delegados, existe um Coordenador da Polícia 

Civil, na Delegacia de Homicídios, que é o Delegado Cícero Lima, então são quatro 

Delegados da Polícia Civil e quatro da Força Nacional, chegando a oito, quatro Delegados, 
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dois da Força Nacional e dois da Polícia Civil fazem a polícia de rua, vão para o local do crime, 

com a incumbência de resolver em vinte quatro horas, se eles não conseguirem resolver em 

vinte e quatro horas, eles botam outra equipe para investigar, que é composta por dois 

Delegados da Polícia Civil e dois da Força Nacional, é tudo feito de forma conjunta. Isso é 

feito, isso não é da nossa cabeça, essa ideia é concebida pela Polícia Civil do Rio, pela Polícia 

Civil Pernambucana e pela SENASP, essa forma de trabalhar, uma parte trabalha 

vislumbrando a rua, o local do crime, e a outra depois das vinte quatro horas, se não foi 

possível resolver, faz a parte de cartório. Respondendo o questionamento do Deputado 

Gilvan Barros, apesar de a Polícia Civil ter atribuição somente depois que o crime ocorre, 

mas, nem por isso vamos ficar de braços cruzados esperando o crime acontecer, a gente tem 

que ajudar na prevenção, e fazemos isso quando os prefeitos fazem a comunicação à Polícia 

Civil, de que farão alguma festa, alguma festividade, nós realizamos várias operações 

naquela área com a Asfixia e com o Tigre. Também dizer que, as Bases comunitárias vêm 

realizando esse trabalho já, de esporte, de teatro, na comunidade. A exemplo aqui, do Vergel 

do Lago e do Carminha, onde a criminalidade caiu, devido a isso, a exemplo do Bombeiro 

Mirim, um programa realizado pelo Corpo de Bombeiros,  também a gente acompanha 

diariamente a estatística do Estado, e quando a gente vê que um município, que o Delegado 

não está conseguindo resolver a gente faz as intervenções, através da Delegacia Geral, 

através da DEIC. A exemplo disso foram várias operações que fizemos em União dos 

Palmares, em Murici, Joaquim Gomes, e tem outros municípios sendo investigada a 

criminalidade. Não, os gestores públicos, isso não é com a gente, é questão da criminalidade 

comum. Também o envolvimento de outras instituições no programa “Brasil Mais Seguro”, 

tratam-se das questões das RISPs  e das AIPs  que acontecem em Pernambuco. Nós 

estamos criando esse sistema semelhante a Pernambuco. Está na origem, os nossos policiais 

não conheciam isso, e a gente vem trabalhando desde setembro do ano passado. E, hoje, 

depois de todas as discussões possíveis, de todas as dúvidas tiradas, hoje, a policia militar e a 

policia civil já aceitam essa forma de trabalhar. E o que disse antes, anteriormente, quando 

apresentei é que a partir do 2º semestre serão chamados representantes Judiciários, do 

Ministério Público, do Poder Legislativo e depois outras instituições, a Prefeitura, as 

Associações, as Secretarias de Estado e do município para participarem também. Aqui vai 

ficar semelhante a Pernambuco, também serão bonificados os policiais quando cumprirem 

as suas metas. Agora mesmo, no dia 21 de abril, serão entregue medalhas de Tiradentes, em 

homenagem a Tiradentes a esses policiais que se destacam, tanto da policia militar, como da 

policia civil, da capital e do interior.

A pergunta do Deputado, perdão, Deputado. O senhor pode repetir, por favor?

Deputado Ricardo Nezinho - Com o incremento do Brasil, do Programa “Brasil Mais Seguro” 

em Alagoas, como é que Vossa Senhoria de uma forma concreta, positiva, pode nos mostrar 

que já aconteceu? Qual a importância da chegada dele?  Se V. S.ª puder colocar alguns 

pontos para que gente possa perceber o que foi que adicionou na questão da prevenção da 

violência, nós ficaríamos muito satisfeitos. 

Dr. Paulo Cerqueira – Veja bem, deputado, houve uma mudança de paradigma. O policial 

agora começa a se preocupar com a meta dele, na área dele, principalmente nos crimes de 

roubos, nos crimes de homicídios ele procura baixar aquela meta ali, sob pena de nas 

reuniões que acontecem semanais ele ser reclamado, ser até advertido porque não está 

conseguindo controlar a sua área. Também pela grande quantidade de apoio do governo 

federal que aqui veio, tendo em vistas profissionais capacitados, tendo em vista já diversos 

instrumentos, veículos, enfim, uma quantidade de suporte ideal. E o apoio do governador no 

sentido de viabilizar isso, Governador Teotônio Vilela não mede esforços em realizar isso. 
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Ele acompanha esses dados diariamente no seu gabinete e nos telefona também 

diariamente cobrando porque se aumentou num lugar, porque houve um homicídio tal. 

Então, foi essa mudança de paradigma principalmente do policial que tem que cumprir o seu 

dever, que tem que controlar a sua área, sob pena de ser advertido e até transferido. 

Deputado Ricardo Nezinho – Isso será uma rotina de agora por diante então?

Dr. Paulo Cerqueira – Isso será uma rotina que está no início, mas que nós estamos 

construindo e eu tenho certeza que a partir do segundo semestre quando chegar o judiciário, 

quando chegar o Ministério Público, quando chegar às instituições vai ficar mais forte ainda, 

porque aqui todo mundo participando, todo mundo no mesmo barco vai se discutir e 

resolver a lei. Chega um delegado de repente e diz na reunião: “Eu prendo, mas a justiça 

solta, a justiça não consegue manter o indivíduo preso”. E aí o representante do judiciário 

vai se comprometer ali a no mínimo conversar com o juiz. Acho que todos, temos que dar as 

mãos neste momento, acho que temos que deixar de lado as posições políticas, posições 

filosóficas e investir nisso. Acho que todos nós estamos nesse barco! 

Deputado Ricardo Nezinho – Com a saída desses grandes técnicos que foram inseridos 

aqui no nosso Estado, V. S.ª acha que estaremos preparados para dar continuidade a toda 

ação implementada hoje, com a ausência deles?

Dr. Paulo Cerqueira – Deputado nós já temos grandes técnicos. Pode-se dizer, não sou 

modesto, mas eu mesmo já resolvi grandes crimes com grande dificuldade, Dra. Ana Luiza, 

Dr. Mário Jorge e outros colegas.  Acho que é necessário também a vontade do profissional 

em querer fazer. E com a saída desses técnicos, acredito que o conhecimento vai ficar. Esse 

conhecimento, essa instrumentalização, principalmente da Polícia Científica, isso é 

imprescindível. E acredito sim, que nós iremos segurar a criminalidade aqui no Estado.

Deputado Ricardo Nezinho – V. S.ª é delegado e está diretor. É até natural ser abordado 

pelos próprios colegas de profissão, delegados, agentes, outros serventuários da Defesa Civil 

com alguma reclamação, alguma reivindicação. O senhor tem recebido alguma reclamação 

no que diz respeito a questão da infraestrutura ou mesmo sobre carga horária de trabalho 

excessiva? 

Dr. Paulo Cerqueira – Temos reclamações de colegas que reclamam da carga horária, que 

reclamam das instalações, da falta de condição de trabalho e procuramos resolver estas 

situações. Sou um Delegado Geral que visito todas as delegacias do Estado, isso 

semanalmente. Não posso diariamente, porque tenho outros compromissos, mas 

semanalmente estou visitando, inclusive as delegacias que estão sendo recuperadas, eu 

sempre estou lá presente, acompanhando. Então, sou um Delegado Geral que procuro no 

máximo que possível resolver situações dos Distritos.

Acredito que estamos melhorando, faço crer que no próximo ano esta realidade vai estar 

diferente. Vamos ter várias delegacias recuperadas, vamos ter controlado o índice de 

homicídios e outros crimes em geral. Evidentemente que não depende só da Segurança 

Pública, isso passa por um processo de diminuição da pobreza, de questões sociais, mas nós 

iremos controlar a criminalidade.

 Deputado Ricardo Nezinho – V. S.ª teria algum ponto a colocar sobre algum aspecto que 

está deixando a desejar no Programa Brasil Mais Seguro, no Estado de Alagoas? Ou V. S ª 

acha que estamos no caminho certo?

Dr. Paulo Cerqueira – Eu acredito que estamos no caminho certo, porque no decorrer do 

Programa, irá ser complementado, com outros eventos, com outras atividades. Algumas 

faltas, hoje, estão para ser complementadas. É necessário dizer, como eu disse antes, que 
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estamos mudando o paradigma dos policiais. A forma de trabalhar a polícia. Porque a polícia 

sempre foi muito solta. É notório, aqui, as guerras que havia entre a polícia militar e a policia 

civil. E hoje passa por um processo de integração dessa polícia, pelo menos, no estado, onde, 

acho que pela 1ª vez, estão sentando policiais militares e policiais civis para tratarem 

estratégias de combater a criminalidade. Eu acho que isso é o maior investimento que possa 

se fazer. É quando os profissionais se juntam e discutem o que vão fazer. O planejamento é 

essencial, e é isso que está sendo feito.

Deputado Ricardo Nezinho - Dr. Paulo, em sua avaliação, em quanto tempo poderemos ver 

o nosso Estado apresentando níveis mais toleráveis de violência? É possível estabelecer um 

prazo para isso? 

Dr. Paulo Cerqueira – Não, isso é preciso. Está havendo planejamento para se fazer essa 

previsão. Com todo esse sistema que está sendo criado de RISPs e de AIPs concluído, 

havendo as reuniões gerais, não só de polícia, mais gerais, que a gente acredita que já esteja 

ocorrendo no mês de agosto, com a construção dos presídios, que irá desafogar as delegacias 

e os policiais civis irão trabalhar exclusivamente na investigação, eu lhe digo que no 

próximo ano teremos um ano tranquilo.

Deputado Ronaldo Medeiros – Mais algum membro da Comissão quer fazer uso da 

palavra?

Deputado Jeferson Morais – Serei breve, Senhor Presidente, até por conta do adiantado da 

hora e outros compromissos, mas quero agradecer mais uma vez a presença dos Delegados, 

Dr. Paulo e a Senhora Delegada, Dr. Mário Jorge. Esta Casa é sempre procurada para resolver 

projetos que dizem respeito à questão salarial, nos batem a porta sempre em busca de 

reajustes salariais, não só Delegados, Promotores, Juízes, Polícia Militar, enfim, todos os 

Servidores. Nós vamos ficar felizes, Dr. Paulo, todos da Comissão, todos os Deputados, 

quando passarmos também, Dr. Pedro Montenegro, a sermos procurados para mediarmos 

melhores condições de trabalho, uma vez que existe uma cultura de que se deve lutar por 

melhores salários. Justo! Acho que todo o Servidor Público deve ser bem remunerado, cada 

um dentro do seu mérito, dentro de sua importância como profissional, não como pessoa, 

porque como pessoas nós somos todos iguais. Mas, estou Deputado há três anos, e não me 

recordo, Sr. Presidente, por favor, corrija-me Deputado Gilvan, que já tem mais de vinte anos 

nesta Casa, tomara que fique por trinta anos. Corrija-me se em algum momento nós 

recebemos aqui algum pleito, Deputado Ricardo Nezinho, que tem bem mais tempo que eu. 

Eu tenho mais tempo que o Deputado Ronaldo Medeiros, corrija-me se em algum momento 

esta Casa foi incitada, provocada a mediar condições de trabalho e de estrutura, que sei que é 

um grande problema na área de Segurança Pública. O problema foi que houve um 

sucateamento e vai se levar muito tempo para recuperar essa estrutura. Então, fica aqui para 

a reflexão que queremos sim, ser procurados, incitados, provocados, questionados com 

relação às devidas condições de trabalho. 

5756



A POLÍCIA COMUNITÁRIA EM REVISTA

O objetivo foi analisar o processo de implantação da 

meta de garantir a atuação do policiamento de 

proximidade nas regiões de alta vulnerabilidade 

criminal em Maceió e Arapiraca. (Item XII do 

Acordo de Cooperação do Programa Brasil Mais 

Seguro).

Deputado Ronaldo Medeiros - Inicialmente, nós 

queríamos agradecer ao Coronel Dimas Barros 

Cavalcante, Comandante Geral da Polícia Militar do 

Estado, e sua assessoria por estar aqui atendendo ao 

convite da Comissão. Também ao Dr. Maurício 

Breda, que é Presidente do Conselho Estadual de 

Segurança, agradecer também por ter atendido ao 

convite da Comissão, e também a sua assessoria. 

Gostaria de passar a palavra ao Deputado Ricardo 

Nezinho, mas antes passarei a palavra ao Dr. 

Maurício, para as suas considerações iniciais e logo 

após o Coronel Dimas, também.

Dr. Mauricio Breda - Inicialmente, quero agradecer 

a oportunidade, o convite desta importante 

Comissão de Acompanhamento do Plano Brasil Mais 

Seguro. Agradecer aos Deputados Ronaldo 

Medeiros, Jeferson Morais, Ricardo Nezinho e 

Gilvan Barros, que são membros desta Comissão. 

Dizer que não estou hoje na qualidade de Juiz, mas, 

na verdade, de Presidente do Conselho Estadual de 

Segurança, para mostrar tudo que tem acontecido 

A segunda reunião pública com o 
tema a Polícia Comunitária em 
Revista teve como convidados o 
Coronel Dimas Cavalcanti, 
Comandante Geral da Polícia 
Militar, e o magistrado Mauricio 
Breda, Presidente do Conselho 
Estadual de Segurança. 

neste Plano Brasil Mais Seguro. Vou ficar aqui à disposição dos Senhores para tentar mostrar 

exatamente a visão do Conselho a respeito desse Plano.

Deputado Ronaldo Medeiros – Coronel Dimas.

Coronel Dimas Cavalcante – Boa tarde, Sr. Deputado Ronaldo Medeiros, Presidente da 

Comissão, Deputado Ricardo Nezinho, Deputado Gilvan Barros, Deputado Jeferson Morais. 

Primeiro, assim como fez o Dr. Maurício, eu gostaria de agradecer o convite e a oportunidade 

que nos está sendo dada de poder estar aqui para falar sobre um importante trabalho 

realizado nessa batalha diária de combate à violência no Estado de Alagoas, que é feito 

através das Polícias Comunitárias e ressaltar a importância do trabalho que esta Comissão 

vem desenvolvendo e pode ainda desenvolver por entender que com a participação de todos 

nós da sociedade alagoana é que nós poderemos vencer essa guerra que é uma batalha 

travada dia a dia e, com certeza, com o apoio de todos, conseguiremos.

Deputado Ronaldo Medeiros - Deputado Ricardo Nezinho.

Deputado Ricardo Nezinho - Eu quero fazer minhas as palavras do Deputado Ronaldo 

Medeiros, que está presidindo esta Comissão, para externar a minha alegria e satisfação em 

ter essas duas grandes autoridades do nosso Estado aqui, no plenário da Assembleia 

Legislativa. E ouvindo as palavras do Exmº. Sr. Juiz Dr. Mauricio Brêda, eu gostaria que V.S.ª 

nos explicasse como o Conselho vê a importância do Programa Brasil Mais Seguro em 

Alagoas? E qual é a visão proativa? Positiva? E qual é a que está deixando a desejar, se isso 

realmente é o caso?

Dr. Mauricio Breda - Senhores Deputados, sobre o Plano Brasil Mais Seguro vou fazer uma 

retrospectiva rápida dentro da visão do Conselho. Foi implantado em Alagoas em vinte e 
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intromissão do conselho em áreas operacionais, o conselho ele faz diagnósticos, ele dá 

sugestões, porque que não sou policial, o conselho é visto, ele é heterogêneo até demais, e 

como nós, não só tem policiais lá, a gente não pode falar de segurança pública, falando 

especificamente de operações policiais.

Então estou à disposição dos senhores deputados.

Deputado Ricardo Nezinho - Coronel Dimas, da mesma forma como o Exm°. Sr. Dr. 

Mauricio Breda fez, como  V. Exª preparou aqui algo  para nos apresentar, se V. Exª assim 

puder, a gente poderia ouvir  para  depois fazer as indagações ao Dr. Mauricio, e a V. Exª 

também.

Coronel Dimas Cavalcante – Claro, Deputado, o tema que nos foi apresentado durante o 

convite, foi exatamente a policia comunitária em revista, e nós entendemos que é 

importantíssimo que V. Exªs conheçam o funcionamento das bases comunitárias, para que a 

gente possa, inclusive, depois, a partir daí, surgir novas propostas, novas ideias, discutir 

sobre o seu funcionamento, a sua estrutura, como ela está hoje, a sua ampliação, locais onde 

elas funcionam.

Então nós fizemos uma pequena apresentação, e eu gostaria de pedir permissão ao Sr. 

Presidente, para convidar as pessoas que vão fazer essa exposição, essa explanação, são 

exatamente as pessoas integrantes do núcleo de polícia comunitária, o chefe do núcleo de 

Polícia Comunitária da Polícia Militar de Alagoas que é o Major Alexandre Costa,  o soldado 

Kleber Saulo, que é um operador da base comunitária do Vergel do Lago, ou seja, ele trabalha 

em uma das bases, e também a senhora Judite Vilela, que é da comunidade do Vergel do Lago, 

e esta senhora vem para dar o seu testemunho do funcionamento dessa base na sua 

comunidade; que em todas as comunidades onde nós temos uma base funcionando, nós 

temos pessoas que diariamente dão estes testemunhos da atuação positiva dessas bases nas 

suas áreas. Então, se V.Exª, me permitir, passarei a palavra ao Major Alexandre, para que ele 

possa fazer essa explanação.

Deputado Ronaldo Medeiros – Nós vamos passar a palavra. Mas, antes só informando que 

foi uma falha minha. A Comissão é composta pelo Deputado Gilvan Barros, que é o Vice-

Presidente; o Deputado Ricardo Nezinho, que é o relator; o Deputado Jeferson Morais e o 

Deputado Joãozinho e eu, Deputado Ronaldo Medeiros, como Presidente. São 15 minutos, 

para que o senhor use a palavra e apresente para a Comissão e aos demais participantes do 

dia de hoje.

Major Alexandre Costa - Chefe do Núcleo de Polícia Comunitária da Polícia Militar do 

Estado – AL - Boa tarde a todos! Sr. Deputado Ronaldo Medeiros, Sr. Deputado Jeferson 

Morais, Deputado Ricardo Nezinho, Deputado Gilvan Barros, Deputado Judson Cabral. 

Dando sequência aqui, o que a gente vai falar rapidamente nos 15 minutos é situar a 

Comissão do que está sendo feito, da experiência alagoana de policia comunitária. A gente 

traz um conceito de segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. 

A gente pára para falar de responsabilidade de todos, porque com essa policia de 

aproximação, a gente realmente distribui responsabilidade para todos. A Constituição 

Federal assim o diz. O conceito policia comunitária: Filosofia e estratégia organizacional 

que proporciona uma nova parceria entre a polícia e a população. Por isso que a gente chama 

de policia de proximidade, porque ela tenta identificar, priorizar e resolver problemas que 

estão acontecendo. Policiamento comunitário, esse, sim, é o que é exercido pela própria 

policia. A polícia comunitária como um todo é o emprego de todas as pessoas nele, o 

policiamento é especifico do que a policia faz lá.
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sete de junho de dois mil e doze e, de antemão, como sou juiz e acompanho os dois lados 

dessa moeda, porque esbarra no judiciário o problema, e sou coincidentemente titular de 

uma Vara do Crime Doloso Contra a Vida da Capital, então, como estamos tratando do 

combate aos crimes violentos, letais e intencionais, que são iguais praticamente ao 

homicídio doloso, constatamos que, no mês de maio, antes do lançamento do Plano Brasil 

Mais Seguro, nós tínhamos aqui de representações das autoridades policiais não atingíamos 

mês a mês cinco representações por medidas cautelares, prisões temporárias, preventivas, 

buscas e apreensões no crime doloso contra a vida.

No primeiro mês de implantação do Plano Brasil Mais Seguro, ou seja, no dia vinte e sete de 

julho, estávamos a atingir cinquenta representações só naqueles trinta dias por medidas 

cautelares, exatamente com a intenção de esclarecimento desses fatos tidos como dolosos 

contra a vida.

Foi a primeira modificação no sistema aqui, contra a criminalidade em Alagoas. A máquina 

judiciária começou a trabalhar num ritmo tão acelerado que foi necessário que o Tribunal 

baixasse um provimento para que os juízes das três Varas do Tribunal do Júri da Capital 

permanecessem de prontidão semanalmente por vinte e quatro horas, tanto o juiz como o 

Promotor ficam de sobreaviso para uma necessidade de um pedido de temporária de 

madrugada, um pedido de busca e apreensão a ser cumprido na madrugada seguinte, ao 

amanhecer do dia. Então, isso já fez mudar o Sistema Judiciário aqui, e da Polícia Judiciária 

aqui em Alagoas. Foi o primeiro impacto. O que nós percebemos também com a chegada 

daquele volume de policiais que hoje está a atingir duzentos e quarenta servidores. Aqui da 

Força Nacional nós temos bombeiro militar, nós temos policiais militares, nós temos peritos 

criminais, escrivães, delegados de polícia, chegamos a atingir, hoje, quase duzentos e 

quarenta agentes públicos, sabendo que Alagoas, também tem lá fora, acredito eu, quase que 

sessenta ou setenta policiais que é a troca exatamente; é o que policiais militares e civis 

daqui vão servir em outros Estados pela Força Nacional, e em troca nós recebemos, também, 

policiais da Força Nacional. Então, com a chegada desse grupo de helicópteros cedidos 

quinzenalmente por outros Estados da Federação, nós tivemos um momento diferente, 

tanto é que os meses que nós tivemos menos homicídios aqui vão chamar homicídios ou 

Crimes Letais Intencionais, aqui em Maceió, foi exatamente os meses de julho, agosto e 

setembro. Foram os meses exatamente daquele impacto da chegada do Plano Brasil Mais 

Seguro. 

O Judiciário realizou que nós subscrevemos, quando eu digo nós Poder Judiciário; eu não sou 

representante do Poder Judiciário em Alagoas, mas, eu participei dessas reuniões e o 

Judiciário se comprometeu a realizar os julgamentos populares da Capital, Palmeira dos 

Índios e Arapiraca que estavam estancados, parados, devido ao acúmulo. Isso foi realizado.   

Nós realizamos somente em Maceió cento e oitenta júris populares entre setembro, outubro 

e novembro, e são índices que devem ser trazidos aos senhores; isso diminui a sensação de 

impunidade, isso foi feito.  Realizamos diversas audiências em forma de mutirões, foi a 

contrapartida, a obrigação do Judiciário que subscreveu também ao Plano Brasil Mais 

Seguro. Concomitante a isso foi montada uma sala que quem pode falar por ela, eu também 

participo, é a Câmara de monitoramento do Plano Brasil Mais Seguro, composta por Polícia 

Judiciária, por Polícia Militar, Ministério Público Estadual, Defensoria Pública, OAB, 

Judiciário e Direitos Humanos. Essa Câmara, toda terça–feira tem reunião no Tribunal de 

Justiça, acompanha todos os passos desse Plano Brasil Mais Seguro. O que nós constatamos: 

a polícia tem um contingente insuficiente, isso é notório, não precisamos de discussão a 

respeito dessa matéria, eu entendo, porque isso é notório! Precisa o quê? Fazer mais 

concursos, mais concursos, e olhar a Lei de Responsabilidade Fiscal, e se ajustar. Esses são os 
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caminhos, no meu entendimento, para que a gente tenha a presença da polícia, afora isso, 

foram implantadas, já estavam implantadas em outro período, estão hoje mais 

intensificadas são as bases comunitárias que é a polícia que, eu entendo, do futuro.

 É a polícia que está resolvendo quase que 40%, do dilema daquelas áreas onde elas estão 

implantadas, inclusive, está deixando de ocorrer crimes porque eles tentaram e 

conseguiram resolver no diálogo, ali, naquelas bases comunitárias. Mas o que é que falta ao 

redor das bases comunitárias? O trabalho da prefeitura municipal, o trabalho do posto de 

saúde, o trabalho da escola seja municipal, seja estadual, isso foi constatado, área de lazer, 

isso inclusive foi colocado por membro desta Comissão, isso falta, e isso a gente já cobrou. Eu 

tive audiência com o Prefeito Rui Palmeira, cobrei pessoalmente e ele abriu todas as portas, 

inclusive quanto à iluminação pública. No dia seguinte a minha visita ao prefeito, o Santa 

Maria, onde tem a última base comunitária instalada em 13 de janeiro próximo passado, já 

estavam colocando a iluminação pública. Então, na verdade, o que precisa é isso. 

Nós sabemos que o problema é educação, saúde, que vai resolver este problema da violência. 

Mas, enquanto a gente não tem educação, não tem uma saúde, a gente tem que ter o quê? A 

polícia. E a ostensividade da polícia é que faz reduzir os índices de criminalidade. Então é 

isso Deputado que eu estou constatando, que os números são dados muito importantes. 

O esclarecimento de homicídios ocorridos aqui em Maceió, só posso falar por Maceió neste 

momento, não chegávamos a 5%, 6%, já sendo otimista, hoje estamos alcançando um índice 

de esclarecimento de 23%, 27%, 28% totalmente esclarecido; fora aqueles que nós temos os 

suspeitos. Então, a formação da Delegacia de Homicídios hoje não interessa a localidade 

onde ela está. A formação desse grupo de delegados dos homicídios fez com que aumentasse 

a rapidez desses esclarecimentos; a resposta do Estado está muito maior. Nós temos hoje 

muito mais flagrantes, eu não tenho estatisticamente aqui, eu não trouxe em mãos, mas 

aumentou de sobremaneira o número de flagrantes. Significa que a polícia está mais 

presente, quanto mais flagrantes, mais polícia presente. O número de Boletim de 

Ocorrências aumentou sobremaneira, os senhores podem puxar isso no SISPOL ou 

SISGOL, que tem todos esses dados. E os senhores podem fazer um comparativo e verificar 

que da implantação do Plano Brasil Mais Seguro e no ano anterior no mesmo período o 

aumento é extremamente visível - o números de BOs . 

Outro ponto positivo foi a criação agora de uma Delegacia da Central de Polícia só formada 

por Delegados Plantonistas; esses delegados, não vão elaborar inquéritos policiais, não vão 

instruir inquéritos policiais, não vão investigar. Então, isso vai fazer com que todas as 

Delegacias da capital tenham um delegado todos os dias naquele expediente. Eu gostaria 

que inclusive a Comissão começasse ou formasse novas Comissões para fiscalizar 

exatamente esse trabalho. Se a gente tiver a polícia na delegacia atendendo a população a 

criminalidade tende a diminuir. Então, o que eu observo: Falta muita coisa? Falta. Números 

de policiais é o ponto primordial. E acredito que o Coronel...  É exatamente isso. Precisa o 

Estado ter suporte e aporte para contratar policiais, esse é o primeiro caminho. 

O Governador nos disse em várias reuniões que eu tenho participado que ele quer esse ano, 

até setembro... O Coronel vai explicar isso melhor, colocar essas pessoas já formadas nas 

ruas como novos policiais - são mil policiais. O Governador disse que pretende para o 

próximo ano colocar outro tanto de policiais desse mesmo concurso. É a hora de a gente 

abraçar esta causa. Se a gente conseguir colocar nesses dois anos, dois mil policiais, a gente 

vai fazer uma renovação. A nossa Tropa ainda é pequena? É pequena. Mas, só a renovação já 

traz mais oxigenação.
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Para concluir esse início fiz uma visita a todos os Batalhões da Capital. Visitei cinco 

Batalhões a partir das 7 horas da manhã, encontrei um dado que os senhores talvez não 

saibam, eu não sabia, não falta, deputado Jeferson Morais, viaturas em nenhum Batalhão, 

não faltam viaturas para o contingente que nós temos. Não falta armamento. Inclusive o 

Comandante de Polícia, foi geral isso: Eles disseram: “Dr., se na escala do dia quiser três 

armas, três pistolas ponto 40 para sair eu tenho para entregar às guarnições.” Então, nós 

estamos bem. Eu não aguentei mais, e perguntei: Como estamos de equipamento, arma, 

colete, com relação aos outros Estados da Federação? Como eu estava dizendo logo cedo ao 

deputado Gilvan Barros, estamos equiparados com os outros Estados da Federação, não 

estamos aquém. E isso a gente tem que trazer, que isso é muito bom para o Estado de 

Alagoas.  

Se os senhores permitirem, eu vou falar também um pouco do IML, do que está 

acontecendo, faz parte desse Plano Brasil mais Seguro. O IML de Alagoas como conhecemos 

desde pequeno, que eu já nasci, há muito anos, tem mais de setenta anos o problema, e está 

para ser construído, isso passou pelo Conselho de Segurança, o Governador teve inclusive, 

eu me lembro que o Deputado Gilvan Barros estava com o Ministro da Justiça presente no 

Palácio, quando o Ministro anunciou ao lançamento da pedra de construção, assinatura do 

contrato para esse empreendimento que está se arrastando, e o Conselho vai inclusive 

cobrar o andamento. Eu sei que está havendo um problema com uma Associação 

Comunitária por causa da localização da Associação no terreno onde está sendo edificado 

IML.

Mas paralelamente a isto o Governo, através de reuniões da Câmara de monitoramento, da 

SEDS, Tribunal de Justiça, Procurador Geral de Justiça, pericia oficial, conseguiu com a 

reitora, com a reitoria, o prédio da CCBI algumas salas na parte de trás do CCBI, e foi feita 

uma reforma, está sendo concluída a reforma, estive lá segunda-feira, já vai começar a 

funcionar uma parte, segundo o construtor e o SERVEAL, na próxima semana. 

E eu gostaria até que os senhores visitassem, porque até eu brinquei quando eu disse, 

brinquei com o Dr. Mansur, eu disse: “Dr., eu acredito que com essa obra aqui, os senhores 

irão até esquecer de subir para o novo IML”. Mas isso é uma brincadeira porque o novo IML 

tem novas proporções e os equipamentos do novo IML foram todos prometidos do Plano 

Brasil Mais Seguro, estão garantidos pelo Ministério da Justiça esses equipamentos. Alagoas 

vai modificar. O que eu gostaria que a gente tentasse aqui, juntos, era arrumar mais soluções 

para diminuir esses índices que são alarmantes.

Vou também falar a respeito da questão de assaltos a ônibus, a coletivos, porque tudo isso faz 

parte da violência e uma coisa contribui para outra. Quero dizer que hoje Maceió tem uma 

delegacia para cuidar só dos assaltos a coletivos; temos a delegacia que foi aprovada pelo 

Conselho, uma iniciativa da Policia Judiciária. Vamos publicar daqui a quinze dias, vamos 

afixar em todos os coletivos da capital um cartaz de oitenta por oitenta não com fotografias 

de suspeito, mas fotografias extraídas da filmagem do assalto  onde o cidadão está com a 

arma na mão. Vamos botar nos ônibus e o dizer está aqui: Você conhece - disque denúncia e a 

fotografia. E não há como esse cidadão pleitear indenização do Estado por exposição, porque 

a foto é extraída de uma ação real, não vai ser foto de eu disse, eu ouvi dizer, vai ser a 

fotografia da própria filmagem. Mostrei esse documento agora há pouco ao Deputado 

Ronaldo Medeiros e ao Deputado Gilvan Barros. São cartazes 80 por 80, que vão minimizar e 

muito o problema dos assaltos a coletivos.

Então, estou à disposição, eu fiz essa explanação rápida, mas estou aqui para responder 

dentro da visão do conselho, não sou gestor de defesa social, não posso ser, não há 
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Sinto-me muito honrada em estar aqui, nesta tarde, convidada pelo Comandante de 

Policiamento Comunitário Major Alexandre. Fui pega de surpresa, não foi nada, assim, que 

tivesse sido combinado, estava saindo da MT Comunitário, prestando lá também serviços à 

Comunidade, quando fui abordada pela viatura e convidada para estar aqui presente para 

falar um pouco da Base Comunitária do Vergel. Antes de a Base ser implantada no nosso 

querido Vergel, a situação de violência era avassaladora, a exemplo da Praça Nossa Senhora 

do Perpétuo Socorro, que fica entre o Colégio Rui Palmeira e a Casa dos Pobres; existiam 

bares e perturbação do sossego, incomodando os idosos daquela Instituição. A Praça era um 

verdadeiro lixão e por mais que reivindicássemos a retirada do lixo não obtínhamos êxito. 

Através da implantação da Base Comunitária, em Agosto de 2011, essa situação foi sanada, 

não só na Praça da Base, mas em outras localidades do Bairro. 

A Violência tem sido combatida de uma forma inteligente e pacífica, com ações 

socioeducativas como esporte e lazer para a Comunidade, complementando com as visitas 

domiciliares onde é feito o mapeamento com o perfil dos moradores. Também a Base tem 

tido uma boa aceitação dos moradores. Quando fazemos festa, os familiares, os nossos 

vizinhos da nossa Comunidade chegam até a Base, comunicam: “Olhe, lá em casa vai ter uma 

festa, vocês estão convidados a comparecer, se quiserem passar lá para dar um apoio”.  

Quando é festa de datas festivas também, tipo festas católicas ou evangélicas, a Base é 

convidada, e assim se faz presente dando apoio a nossa Comunidade. Acredito que estamos 

no caminho certo, e precisamos do engajamento de todos os segmentos. É muito importante 

isso.  E, como moradora do Vergel, em uma só rua, na Travessa São Pedro, número vinte e 

três, eu moro há quarenta e oito anos, para que possamos avançar disseminando assim a 

nossa cultura de paz. Temos o projeto também, permanente da Base Comunitária que é o 

“Crack de Bola”. 

Deputado Ronaldo Medeiros – Agradecemos a todos que usaram a palavra e eu vou retornar 

a palavra ao Deputado Ricardo Nezinho.

Deputado Ricardo Nezinho - Coronel Dimas, ouvimos aqui o Dr. Maurício Breda, quando 

ele fala claramente, e também é um pensamento meu e de muitas pessoas do Estado de 

Alagoas do contingente da Polícia Militar, que está muito aquém da realidade. Tivemos a 

alguns meses atrás aqui o Cel. Luciano ocupando o mesmo posto o qual o senhor hoje aí está, 

e reunidos os vinte e sete deputados, aqui, ele colocava que o contingente da Polícia Militar 

estava satisfatório, palavras do Cel. Luciano à época Comandante Geral da Polícia Militar do 

Estado de Alagoas. Essa mesma pergunta eu faço a V. Exª: Como é que está o contingente da 

Polícia Militar do Estado de Alagoas?  

Coronel Dimas - Sr. Deputado, o contingente da Polícia Militar hoje, realmente, não é 

satisfatório para atender as necessidades de segurança no nosso Estado. Nós temos uma 

evasão muito grande, a quantidade de policiais militares que estão saindo a cada ano em 

decorrência de transferência para reserva, que é a nossa aposentadoria, ou reforma por 

alguma incapacidade, ou falecimento, ou até mesmo a saída voluntária por algum outro 

motivo, ela tem sido, assim, em números consideráveis. Só para que V. Exª tenha uma ideia, 

eu assumi o Comando da Polícia Militar no dia vinte e seis de junho de dois mil e doze, e, de lá 

para cá, nós já perdemos mais de quatrocentos policiais militares. Se formos computar 

durante o ano esse número chega a quase mil, do ano de dois mil doze até agora. Então, tudo 

isso, e como foi colocado pelo Dr. Maurício, com muita propriedade, é notório que o efetivo 

da Polícia Militar carece de um incremento, tanto que o governo autorizou o concurso para 

mil novos policiais militares que estão em fase exatamente de avaliação para o ingresso, 

mais quarenta para os cargos de oficial que também estão na mesma fase, e nós esperamos 
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Metas do policiamento comunitário: envolvimento com a comunidade, atuação policial 

mais preventiva do que repressiva. Com essa aproximação a gente consegue prevenir bem 

mais do que só a repressão pura e reduzir a criminalidade. Diretrizes operacionais para 

emprego do policiamento: Primeira etapa é a escolha da área e saturação. Essa escolha é 

feita através das comunidades com alta periculosidade e vulnerabilidade também. Então, a 

gente verificando isso aí, é escolhida a área, com o tempo preciso a gente faz uma saturação 

identificando a situação, a polícia começa a se fazer presente, tomar conta. A gente tem a 

sensibilização do comando de oficiais da Unidade. Capacitação e seleção dos policiais, pois 

não é qualquer policial que pode trabalhar numa base dessas, tem que ser com perfil 

específico. Rotinas operacionais e administrativas, supervisão, controle de qualidade e 

avaliação. Rotinas das bases: Muitos dizem que o policiamento comunitário não faz o que a 

polícia tem que fazer, a gente escuta falar que polícia comunitária é a polícia que vai 

entregar florzinha na casa do cidadão por uma distorção nos conceitos. Porque muitos ainda 

acreditam que a polícia é aquela que tem que entrar para reprimir o crime, tem que entrar 

para só prender, mas a gente está mostrando que polícia além de fazer patrulhamento, 

operações, ela tem que atender ao público, ela tem que conversar e se aproximar desse 

público, através de visitas, reuniões com as comunidades, planejamentos, desenvolvimento 

de ações e projetos de prevenção.

Base Comunitária: O conceito de Base Comunitária hoje é de um local delimitado com uma 

área média de dois quilômetros quadrados, o efetivo que a gente tem hoje são vinte e um 

policiais em algumas bases, tem algumas bases nossas que a gente só está com dezessete, 

inclusive isso foi debatido no Conselho de Segurança e está propondo para ver se a gente 

consegue aumentar para vinte e um policiais. A escala é uma escala padrão de serviço 

motorizado, a escala desse policial ele trabalha doze e folga vinte e quatro, depois pega doze 

para folgar quarenta e oito quando trabalha a noite. Cada base dessas possui uma viatura 

quatro rodas e duas motocicletas. Atualmente em Maceió nós temos seis Bases comunitárias 

localizadas no Vergel do Lago, Jacintinho, Selma Bandeira, Carminha, Santa Maria e no 

Osman Loureiro, que já estão em funcionamento.  O Selma Bandeira, pertence ao 5º 

Batalhão, em funcionamento desde 2009, e tem uma abrangência nos Conjuntos Selma 

Bandeira, Paulo Bandeira e Luiz Pedro. O Osman Loureiro, em funcionamento desde 2011, 

abrangendo os Conjuntos Osman Loureiro, Colibri, Colina II, Loteamento Dorvillé. A Base 

do Jacintinho também desde 2011 abrange Aldeia do Índio, Conjunto Claudionor Sampaio, 

Coab, Conjuntos Mutirão I e II. A base do Vergel, também de 2011 abrange os Conjuntos 

habitacionais Virgem dos Pobres I, Joaquim Leão, bem como parte da Ponta Grossa e a base 

do Carminha que ainda não esta no padrão adotado pelo Estado, mas está o processo de 

licitação correndo, acho que este ano deve sair, abrange o Conjunto Carminha, Parque das 

Américas, Conjunto 1º de Julho e Benício Mendes. A base Santa Maria foi a última 

inaugurada agora em 2013, abrange os Conjuntos Santa Maria e Eustáquio Gomes.  A 

ampliação desse policiamento, novas bases fixas de policiamento comunitário previsão 

para este ano ainda, Canaã, Santa Lúcia e Cleto Marques.  No interior, uma em Marechal 

Deodoro na Terra da Esperança que é conhecido como Iraque; em Arapiraca, três bases: 

Manoel Teles, Primavera e Senador Nilo Coelho.

Base móvel de policiamento, a SENASP ofereceu e está em processo de licitação seis Bases 

Móveis de Policiamento Comunitário. O que consiste essas bases? De um veículo de porte 

médio tipo micro-ônibus especialmente adaptado para o serviço, ele vai ser distribuído 

numa área que futuramente será contemplada com uma base.

Então, daqui para o final do ano estão chegando as Bases. A gente está escolhendo as áreas, 

que já estão determinadas. No final do ano a gente já implanta, já começa a trabalhar a área 
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enquanto o Estado constrói a sua Base fixa. Temos também fora as seis Bases para este ano, 

temos esse Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack; o Programa “Crack é Possível 

Vencer.” Consiste numa capacitação para os policiais que vão trabalhar nas Bases Móveis do 

Crack, ações integradas com a equipe de Saúde e Assistência Social, parceria com o 

município, atuação conjunta com guardas-municipais que realizarão o vídeo 

monitoramento. A polícia vai atuar com a guarnição e a Prefeitura - a Guarda Municipal vai 

atuar com esse vídeo monitoramento. Vai ser instalado no Benedito Bentes e no Vergel, 

Enfrentamento ao Crack; vai funcionar com micro-ônibus adaptado, completo, três 

monitores que serão da Guarda Municipal de Maceió, uma guarnição da Polícia Militar; tem 

esse armamento já, arma não letal, ou melhor, de baixa letalidade, e ainda tem umas viaturas 

de reserva. A proposição disso é também, acho que daqui para o meio do ano, tudo indica, 

devem estar já implantadas essas duas Bases no Estado, Combate ao Crack, uma no Vergel e 

uma no Benedito Bentes.

Então, 2013, a perspectiva de existência de policiamento comunitário, os azuis, as bases 

atuais, as seis bases; as vermelhas serão as bases fixas que serão construídas, as três em 

Maceió: Canaã, Cleto e Santa Lúcia, a de Marechal Deodoro e as três de Arapiraca; as verdes 

localizando ali, vai ser o trabalho do combate ao crack são as seis bases móveis também que 

vão ser em Maceió; tudo previsto para 2013. Além da atuação das forças de seguranças, faz-

se necessário priorização de serviços públicos, integração do poder público, parcerias. 

Detalhe que no conselho de segurança a gente discutiu sobre isso também, e tem uma 

proposta lá de sair um pacto entre governo e município de nessas áreas abrangidas pelo 

policiamento comunitário, como é uma área já demonstrada de vulnerabilidade, de risco, de 

alto índice criminal, de estado e município, priorizarem o serviço público, priorizarem as 

políticas públicas, havendo integração do poder público nessas áreas, e correr atrás de 

parcerias. Atualmente existem algumas parcerias. Já nas áreas que a gente está trabalhando 

junto com os bombeiros militar, o projeto bombeiro mirim que consiste em trabalhar com 

crianças e adolescentes no segundo tempo da aula; no primeiro tempo ele está na aula e no 

segundo tempo ele tá ali, recebendo instrução de disciplina, entre outras lá; já existe 

aproximadamente em Maceió 300 jovens adolescentes participando do bombeiro mirim; no 

interior, salvo engano, Arapiraca e Palmeira dos Índios 40 em cada um desses, e tem uma 

proposta que está começando agora desse ano em torno da UFAL, aquela região Santa 

Helena, Denisson Menezes, que está uma situação crítica ali, e o bombeiro mirim está 

entrando lá agora. A gente tem parceria também com a UFAL, o núcleo de violência, a 

professora Ruth, inclusive, ela está fazendo uma pesquisa na área do Selma Bandeira, e no 

final do ano ela vai apresentar dados científicos comprovando o impacto que é dado numa 

base comunitária, se é viável ou não essa base; a gente vai ter isso cientificamente 

comprovado. A SEPAZ, Programa Anjo da Paz, que dá um apoio muito grande nas áreas, e a 

gente consegue conduzir muita gente voluntariamente a fazer o tratamento de 

dependência, e tem essa ONG Aldeias infantis que está trabalhando intensamente no 

Selma Bandeira.  O Ministério público Comunitário, que trabalha em parceria com a gente lá 

no Vergel, e os organizadores desse Projeto estão tentando levar o Projeto também para as 

outras áreas de Base. Estão querendo ir agora para área alta o Benedito Bentes ou o Santa 

Maria. Eles estão, ainda, analisando a situação para ver se conseguem levar esse Projeto 

também para alinhar com a nossa Base. E o PROERD – Projeto da Polícia Militar, com as 

crianças no combate também e resistência às drogas. Agora vou passar rapidamente para o 

Cleber, que ele trabalha na Base do Vergel, para ele falar o dia a dia lá com a comunidade.

Soldado Cleber Saulo – Boa Tarde a todos, sou o soldado Cleber, e faço parte da Base do 

Vergel do Lago. Estou nela desde o início, posso falar com um pouco de conhecimento sobre 

o trabalho que tem sido realizado pela Polícia Militar naquela região, haja vista que o Vergel 
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do Lago sempre foi tido como um dos bairros mais violentos de Maceió, como também um 

dos mais populosos. E o histórico do bairro do Vergel, quando nós começamos o trabalho 

comunitário, não era um bairro tão bem visto, não só aqui, em Maceió, como no Estado. 

Portanto, a implantação dessa Base significou uma mudança muito boa na vida daquela 

população, haja vista que o pessoal tinha uma visão negativa do bairro tanto para 

investimentos na questão do comércio quanto para questões de imóveis e algum tipo de 

investimento que fosse feito.  Na questão educacional, hoje a gente pode ver uma realidade 

totalmente diferenciada, porque hoje tem várias escolas privadas, algumas redes de ensino 

se instalaram no local porque já viram que houve certa mudança, houve um impacto social 

significativo. E essa área aqui, hoje abrangida pela Base, é uma área que está sendo mais 

valorizada. Houve também com a implantação do policiamento comunitário, faz parte da 

nossa filosofia as visitas comunitárias, também foi um trabalho que inicialmente teve certa 

resistência por parte da população, porque é um trabalho pioneiro em nosso Estado, e as 

pessoas passaram a receber a polícia em suas residências e com essas visitas nós passamos a 

receber informações que contribuíram para elucidação de alguns delitos e também 

contribuíram de forma significativa para que as pessoas tivessem uma visão diferenciada da 

polícia. O número de ocorrências atendidas, inicialmente nós fizemos uma estatística 

comparando os dados semestrais, e nós vimos a evolução que houve com a implantação da 

Base, do serviço comunitário em si. Porque cada comunidade hoje tem uma peculiaridade. O 

Vergel tem uma característica que a base do Jacintinho não tem. A base do Selma e a Base do 

Osman, também têm outra característica totalmente diferente. São hábitos diferentes, 

culturas diferentes. Então, cada base tem certa demanda por ocorrências mas, na medida do 

possível, a gente tem atendido todas elas. O número de homicídios também, que era um 

fator que pesava bastante no bairro, foi bastante reduzido. Nós fizemos um comparativo 

semestral, começo de 2011 e início de 2012. Nós tivemos um fato lá que foi inédito para a 

situação que se encontra hoje, não só Alagoas, como Maceió, que lidera os índices de 

homicídios no País, nós chegamos ao mês de abril de 2012 com número zero em homicídios. 

Paralelo a isso nós desenvolvemos alguns projetos sociais, como o Major citou, projetos 

esses que não só aproximou a população da polícia como também proporcionou bem estar 

para a Comunidade em geral; nós realizamos diversos eventos como: colônia de férias, 

torneio de futebol, polo esportivo, visita ao museu (que foi também um Projeto inovador), 

visita ao planetário, observatório no CEPA, também foi muito enriquecedor para a 

comunidade, alguns torneios foram realizados no próprio bairro, outros na Academia da 

Polícia, festas juninas, uma característica comum da base Bombeiro Mirim e as festas 

juninas, eles são projetos que são feitos de forma paralela, ou seja, nós não só realizamos um 

Projeto num Bairro, como temos tentado com as outras bases essa interação, e a gente 

realiza esse projeto de forma integrada.

O Bombeiro Mirim é um Projeto que todo mundo já conhece, desfile no dia sete de setembro, 

nós também levamos a comunidade para participar, não só com o policiamento, mas 

também com o pessoal do Bombeiro Mirim e um pessoal da comunidade. Posso falar aqui 

com um pouco mais de propriedade porque eu participo dessa equipe, e tenho visto que o 

trabalho, de certa forma, tem modificado bastante para positiva a qualidade de vida dessas 

pessoas. 

Deputado Ronaldo Medeiros - Eu aqui teria algumas indagações a fazer. Tem também, vai 

complementar? Então, faço logo após. A Senhora pode usar a palavra. Dona Judite, por favor. 

Sra. Judite Vilela - Representante do Conselho Comunitário de Defesa Social do Bairro 

Vergel - Boa tarde a todos e a todas. Quero fazer um cumprimento especial para a Comissão. 

Meu nome é Judite Vilela, sou do Conselho Comunitário de Defesa Social Bairro do Vergel. 
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que esses policiais ingressando até o meio do ano, a gente possa contar com eles no ano de 

dois mil e quatorze, todos prontos para aliviar um pouco essa necessidade.

Havendo também ainda a possibilidade, a depender da condição do Estado, a gente possa no 

ano que vem ter novamente o incremento desse efetivo, isso é público, é notório e 

logicamente não faria sentido de forma alguma eu informar aqui a V.Ex.ª que a polícia 

militar hoje tem um contingente que atende a todas as necessidades. Nós temos essas 

dificuldades, mas com a implantação do Plano Brasil Mais Seguro nós tivemos um aporte de 

policiais, exatamente, pedimos a Força Nacional, como colocou o Dr. Maurício Breda 

também, e esse aporte tem nos dado a condição de poder trabalhar e enfrentar essa 

criminalidade e alcançar os resultados que nós alcançamos até hoje, que são excelentes 

resultados comparados aos resultados alcançados pelos demais Estados da Federação 

Brasileira. Os números são estratosféricos ainda, são alarmantes, mas nós cremos que com o 

trabalho contínuo, com o trabalho persistente que vem sendo desenvolvido tanto pela 

Polícia Militar, Polícia Civil, Poder Judiciário, Ministério Público e outros órgãos que estão 

envolvidos nesse programa a gente vá conseguir, sim, reduzir ainda mais esses índices e 

colocar o Estado num patamar de aceitabilidade no que diz respeito à violência. 

Deputado Ricardo Nezinho - Coronel Dimas, em 2007, 2008 o então Comandante do 3º 

Batalhão da Polícia Militar, Tenente Coronel Paulo Amorim, na cidade de Arapiraca, reuniu 

as associações, comunidades, algumas autoridades, empresários e conseguiu recursos para 

construir uma base da polícia comunitária em Arapiraca. Tudo pronto, conseguiu o veículo, 

conseguiu uma moto, o combustível alguns empresários iam dar, associação estava 

envolvida no bairro Primavera. O Comando, na época, do mesmo Governo Téo, não permitiu 

que aquela base comunitária funcionasse. Dois anos após, aqui, vendo o boletim da polícia 

militar, e com muita satisfação eu via sendo divulgado que Alagoas estaria com a primeira 

base comunitária, se eu não me engano, no Benedito Bentes. Então, no mesmo Governo, 

diferente Comando, pergunto a V. Ex. ª da importância da Polícia Comunitária. Todos nós 

aqui sabemos que é fundamental, isso desde 1970 quando começou a existir, sabemos que a 

importância dos gestores, a importância da sociedade envolvida também é fundamental, 

mas também é importante mudar a cultura do policial. Para que possa ter uma polícia desses 

moldes é preciso realmente retreinar, recapacitar pessoas que tenham um perfil para um 

policiamento de base comunitária. Isso a Polícia Militar do Estado de Alagoas assim o fez?

Coronel Dimas - Deputado, eu me recordo muito bem daquela iniciativa do Coronel Paulo 

Amorim, à época Comandante do 3º Batalhão, de instalação daquele posto policial no bairro 

Primavera, lá em Arapiraca, assim como nós tínhamos outras iniciativas também. O que 

ocorreu é que naquele momento tudo isso que o senhor colocou faltava à corporação, a 

qualificação, a capacitação do policial para atuar como policial comunitário. O que 

acabaríamos tendo naquele instante seria um posto policial a mais que não atenderia a essas 

necessidades, porque aquele policial que seria colocado naquele posto não estava preparado 

para esse fim, ele estava preparado sim, para garantir a segurança, fazer a segurança pública 

com o policiamento ostensivo, que é o policiamento normal, nosso policiamento 

motorizado até, mas não preparado para atividade de policiamento comunitário. O policial 

comunitário ele é capacitado hoje, já há algum tempo, desde a instalação da Base do Selma 

Bandeira, desde 2009. Então, um pouco antes nós já iniciamos a preparação. Ele é preparado 

para exatamente trabalhar junto com a comunidade, ele é preparado para trabalhar 

transformando aquela cultura existente numa nova roupagem, dar ao policial a 

possibilidade de ele ter esse contato com a comunidade de forma diferente do que nós 

praticamos durante toda nossa existência.
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 policiamento comunitário, nós entendemos que ele é fundamental, ele é importantíssimo, 

ele dá muito resultado. As Bases instaladas hoje demonstram isso claramente através dos 

dados estatísticos, mas por conta da preparação desse policial e também do envolvimento 

da comunidade. A comunidade tem que estar presente, ser parceira de todas as ações da 

Polícia Comunitária. Na verdade o Policial Comunitário ele é um facilitador. Ele vai ali para 

poder permitir que algumas ações sejam desenvolvidas. Como foi colocado pelo Major 

Alexandre, para instalação de uma Base, nós fazemos um trabalho forte de saturação que é 

exatamente para preparar o terreno para que o Policial Comunitário possa atuar com 

tranquilidade, para que a comunidade possa confiar no trabalho dele, tem que haver um 

respeito mútuo porque senão a Polícia Comunitária não funciona. E esse policial hoje em 

Alagoas, todos os nossos cursos de formação ele tem a disciplina de Polícia Comunitária, 

policiamento comunitário, e eles estão sempre preparados exatamente para isso. Essa 

turma que vai entrar já vai ter essa formação e com certeza será empregado boa parte deles 

no policiamento comunitário.

Deputado Ricardo Nezinho  - Existe alguma metodologia utilizada para a capacitação 

desses policiais?

  

Coronel Dimas - Existe sim. Existe uma formação específica para o policial. Todos os nossos 

Oficiais e Praças que estão hoje na parte de formação como formadores eles foram 

capacitados, por exemplo, em São Paulo, alguns deles inclusive fora do País, temos alguns 

Oficiais que foram até para o Japão. É que o nosso modelo de Base Comunitária é tomado 

pelo modelo japonês, apesar de existirem outros modelos de policiamento comunitário em 

outras Regiões do Mundo. Mas nós adotamos esse modelo, que é o modelo Koban, método 

Koban, por entender que é o modelo mais adequado a nossa situação, que é o modelo 

aplicado também no Estado de São Paulo, por exemplo, também com muitos resultados. Mas 

existe toda essa preparação, esses cursos de capacitação que são dados fora e essas pessoas 

vêm aqui, voltam para a Corporação para serem multiplicadores dessa formação. 

Deputado Ricardo Nezinho - Esses multiplicadores, já temos quantos aqui no estado de 

Alagoas? 

Coronel Dimas  –  Eu não tenho esse número assim preciso para o senhor, mas nós temos 

oito Oficiais e Praças formados para formar multiplicadores para os nossos Cursos. Para o 

senhor ter uma ideia: no ano de 2010 a turma de Soldados em que se formaram em torno de 

580, todos eles saíram com a formação de Policiamento Comunitário. E desde 2009 em todos 

os nossos cursos faz parte da grade curricular a disciplina Policiamento Comunitário.

Deputado Ricardo Nezinho - Devido a gente ter essa grande dificuldade do contingente da 

Polícia, qual a carga horária que está sendo implantada para o policial militar na base 

comunitária?     

          

Coronel Dimas - Eu também não posso precisar isso para o senhor. Qual a carga horária 

especifica desse curso?

Deputado Ricardo Nezinho - A carga horária de trabalho?

Coronel Dimas  - A carga horária de trabalho? É a carga horária de trabalho de todo nosso 

policial, que é uma escala e doze por três de descanso, é uma escala de um por três. Como a 

nossa atividade, os policiais são submetidos a uma escala de doze horas, então eles têm 

trinta e seis horas de descanso, nós empregamos aí uma variável que no final daria a mesma 

coisa que é uma escala de doze por vinte e quatro, e na próxima escala pega doze e folga 

quarenta e oito, para exatamente num determinado momento ele ter um espaço maior de 
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folga para o seu descanso, para as suas atividades pessoais e familiares. Essa é uma escala 

praticada com base num Decreto Presidencial, um decreto que foi publicado pelo então 

Presidente Lula, e foi reeditada pela Presidente Dilma assim que assumiu o Governo, e 

também com base numa recomendação do próprio, uma resolução do próprio Conselho de 

Segurança, que entendeu também ser uma escala adequada para a nossa atividade.

Deputado Ricardo Nezinho – Para o policial do BOPE existe um incentivo, uma 

gratificação; da Radio Patrulha também. O policial da base comunitária tem algum 

incentivo ou está para se estudar isso?

Coronel Dimas - Aí existe uma situação que nós em 2004, passamos a perceber o subsídio. O 

subsidio a própria Constituição prevê que deve ser pago em parcela única. As unidades que 

ainda permanecem com essa gratificação é porque elas já tinham essa gratificação 

incorporada anteriormente aos seus vencimentos e não poderia haver uma redução desses 

vencimentos, mas essa gratificação, por exemplo, ela não tem tido reajustes, então com o 

passar do tempo elas serão totalmente absolvidas pelos reajustes normais, que é o subsídio 

nosso.   

 Agora existe um projeto da Defesa Social que já está para ser implantado provavelmente a 

partir no 2º semestre que é o Projeto de bonificação pelos resultados alcançados, onde a área 

que atingiu as metas estabelecidas elas serão bonificadas e, com certeza, os policiais das 

bases também serão incluídos nesses mesmos projetos, porque eles alcançando as metas 

que serão estabelecidas, terão também essa bonificação.

Deputado Ricardo Nezinho – Coronel, sabemos que há baixa cooperação, integração entre 

a polícia militar e a policia civil ou até outros órgãos do próprio governo. Hoje existe alguma 

estratégia do comando para que possa unir, fazer com que o policial civil, o policial militar 

ou os órgãos do governo do estado possam entender a parceria, a grande importância da 

integração para a polícia comunitária?

Coronel Dimas - Claro. Existe também. Não sei se os senhores recordam que no primeiro 

dia do primeiro mandato do Governador Teotônio Vilela, ele mandou um decreto 

determinando a integração das áreas das atuações das policias, policia militar, policias civil 

e corpo de bombeiro. E esse trabalho vem sendo desenvolvido através da Secretaria de 

Defesa Social. Hoje nós temos áreas totalmente integradas policia militar, policia civil e 

corpo de bombeiro, e essas áreas nós temos um gestor para cada área, de cada força, eles 

estão sempre se reunindo para traçar ações para sua área no sentido de buscar atingir metas 

que são estabelecidas no que diz respeito à redução dos índices de violência. Isso aí é em 

todos os níveis, que são chamadas áreas integradas de segurança pública de regiões 

integradas de segurança pública.

Essas reuniões são frequentes das polícias, dos gestores, e a partir das reuniões das ISPS, 

que são as áreas integradas, onde são traçados os planos de ação, a operação de cada força 

para atuação, isso é levado posteriormente para as regiões e em seguida são feitas as 

reuniões com os gestores, ou seja, o comandante geral da PM, Delegado Geral da Policia 

Civil, o próprio Secretario de Defesa Social, Comandante Geral do Corpo de Bombeiro e 

todos os integrantes das RIPS E AIPS. Funciona muito bem em outros Estados, como é o 

caso do nosso vizinho aqui, Pernambuco, onde essa ação vem sendo desenvolvida já há uns 

seis anos mais ou menos. No Estado de Minas Gerais onde isso ocorre com bastante êxito. E, 

essas reuniões constantes, esses entrosamentos, isso vem permitindo que essa integração 

seja cada vez mais fortalecida e que seja trabalhada para que a gente possa ter um objetivo 

único que é a segurança pública da sociedade.
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Deputado Ricardo Nezinho – Dr. Maurício, tem gestores que têm um pensamento, que se 

você investe num policiamento repressivo, se abandona o policiamento preventivo ou vice-

versa. Tem gestores que não entendem que um não exclui o outro, acho que os dois estando 

fortalecidos você ataca os dois lados da moeda. O Conselho de Segurança tem se preocupado 

com esse lado de ver a importância da policia preventiva. Mas, também vê a importância da 

policia repressiva na questão dos investimentos que possam, assim, dar?

Dr. Mauricio Breda - Deputado, antes disso queria falar para V.Exªs. Estava ouvindo, aqui, 

atentamente, é a questão das bases comunitárias. Vou responder a pergunta de V.Exª.  

Primeiro, quando fiz aquela explanação, e depois o Major Alexandre e o Coronel, parece que 

Alagoas está tudo tranquilo. Não! Quando fiz essas colocações mostrei a visão do Conselho 

do que está acontecendo, do que está ocorrendo. Mas, a base comunitária ela não vai 

sobreviver sem o suporte do setor público todo; todas as áreas integradas. Se nós não 

tivermos ali a sala de aula funcionando, como não tem no conjunto Santa Maria, já foi 

cobrado, se nós não tivermos ali a água que está faltando na Escola Municipal do Carminha, 

que é a água que serve à Base Comunitária do Carminha, base nenhuma vai se sustentar. Por 

isso que o Conselho Estadual de Segurança, esse ponto fiz questão interrompendo a sua 

pergunta, Deputado Ricardo Nezinho, porque me esqueci de falar no meu comentário, e a 

oportunidade é essa que tenho de falar, de mostrar esse ponto. O Conselho quando foi lá, ele 

foi para diagnosticar exatamente o que está acontecendo em cada base. Então, nós 

constatamos, vou dizer pontualmente e rapidamente, até pelo tempo de V.Exªs. No  

conjunto Santa Maria havia um número de policiais suficientes, viatura suficiente, tudo 

bonito, o prédio direitinho, agora, ao seu redor o poder público não fez a sua parte. Então, 

temos que chamar Dr. Adriano Soares, o Secretário Municipal de Educação, e fui a cada 

pasta, fui ao próprio Prefeito, disse: prefiro ir ao Gestor maior, para que ele comande os seus 

secretários. Então, é esse o problema. “Anjos da Paz”, é muito bonito, é muito bom, agora nós 

não temos vagas para atender a todos aqueles viciados voluntários, nós temos que chamar o 

nosso Jardel Aderíco. Eu quero saber, eu quero vaga, chamar o Deputado Carimbão, eu quero 

vaga, eu quero internar essas pessoas seja voluntariamente, seja de forma obrigatória, 

contenciosa, de forma determinada pelo poder judiciário após provocação das Defensorias 

Públicas e Ministério Público. É muito bonito “Anjos da Paz”, eu cheguei a propor na última 

reunião do Conselho após as visitas as Bases comunitárias, já que nós não temos equipes 

para atender toda a semana a cada Base Comunitária que fosse feito um rodízio, e isso ficou 

acertado de que ela vai fazer um rodízio, mas que vai atender dentro das possibilidades todas 

as seis Bases comunitárias, porque não temos equipes suficientes. Então, precisamos 

investir nessas equipes, é isso que precisa acontecer. 

Estava havendo no Conjunto Selma Bandeira uma aula de Tae KwonDo, um grupo, um 

professor, um policial se não me falha a memória dando aula recebendo parece sessenta 

reais por mês formando alunos em TaeKwonDo, um grupo que, inclusive, desfilou em 07 de 

setembro. Essas ações são perfeitas. Um dos Conselheiros se comprometeu a fazer esse 

pagamento para levar esse professor para o Santa Maria. Um dos Conselheiros, ele pediu 

para não ser identificado porque ele disse que vai ficar bancando isso, ele disse que faz. E é 

isso que a gente precisa. O poder público tem que dar mais atenção exatamente ao redor das 

bases. A Base sozinha é um militar, o militar sozinho ele vai fazer o quê? A comunidade 

participando, eu fiz questão nas visitas de ouvir os reclamos daquela comunidade, os 

Conselhos de comunidade que estão ainda em fase de implantação oficial. Existem os 

Conselhos, mas eles não foram renovados, e os editais estão sendo lançados. Está havendo 

uma integração, um diálogo, há um Decreto Governamental neste sentido, e esse Decreto 

está em discussão com o Ministério Público para que a Defesa Social lance o edital para que 

8786



sejam escolhidos os representantes desse Conselho. Por quê? Uma Base Comunitária 

abrange mais de um conjunto. Então tem vários representantes e eles não chegam a um 

consenso de quem irá representar todo aquele conglomerado de conjuntos. É isso que tem 

dificultado. O conjunto Carminha, não tem uma representação firme da sociedade, lá aquela 

comunidade não tem um representante que se identifique com ela, tem várias pessoas. Eu 

fui lá, nós fomos visitar a casa das pessoas, fomos a uma casa onde o cidadão disse: “Hoje eu 

tenho segurança doutor”. O cidadão, disse, paupérrimo, a pobreza estava na porta dele, ele 

disse: “hoje tenho segurança”. Mas é só para ele ali e mais alguns. A violência diminuiu ali? 

Diminuiu, a presença da Polícia está aí. Mas o que é que a gente vai fazer com esses jovens 

que estão ali usando droga? Anjos da Paz vai, mas ele faz um rodízio porque não tem como 

atender a todos. 

Então a gente precisa cobrar. Gostaria que a Comissão inclusive nos ajudasse, ajudasse ao 

Conselho a cobrar de todos os Órgãos responsáveis por esse serviço, saúde, educação. São 

propostas várias, o Conselho tem várias ideias. Vamos lá: médicos da Polícia, vamos fazer 

um atendimento em cada Base Comunitária uma vez por mês. Vamos atender aquele povo. 

Não tem serviço! A gente não acha serviço. Colocar as crianças na escola, quando a gente 

chegou na Base do Carminha, da criança até adolescente, o jovem  adulto, sentado na 

calçada olhando a gente chegar. Ele não tem o que fazer! O que é que ele vai fazer?

Então deputado, a Polícia Comunitária não sobrevive, tem que ter o lado repressivo e tem 

que ter o lado preventivo. Isso tem que ser sinistro, ela não sobrevive. O Estado democrático 

não sobrevive sem as duas; tem que ser aí uma balança de equilíbrio. E a Polícia Comunitária 

desempenha muito bem! Tenho conversado. Porque o que estou falando estou indo 

constatar, não estou aqui para defender Governo, meu papel não é este. Fui convidado para 

estar no Conselho, é temporário, e tenho visto os reflexos disso tudo tanto como cidadão, 

como enquanto juiz. Tem muito a ser feito! O Judiciário tem responsabilidade nisso sim! 

Está certo. E o Judiciário tem se dedicado ao máximo. Tenho cobrado dos colegas, às vezes, 

sou inclusive mal interpretado: “mas, Maurício, você está se envolvendo em tudo?” Estou. 

Tenho que fazer minha parte. Então, estou tentando exatamente alguma solução para 

melhorar aqui a segurança, que ninguém aguenta mais! Ninguém aguenta! Isso é secular! 

Cada dia está no País inteiro, precisa esclarecer que a gente onde chega, em qualquer lugar 

os problemas são praticamente os mesmos. 

Alagoas lidera o ranking de mortes por arma de fogo! Ontem respondi: a gente não tem 

fronteira, a fronteira do Brasil é aberta, passa tudo. Participei de seminários internacionais; 

quem planta a “coca”, diz: “olhe que beleza, é tudo aberto do seu lado!” Está aí e, a gente 

disse ao Ministério Público, Dr. Alfredo Gaspar de Mendonça Neto, do GECOC, disse ao 

Ministro José Eduardo Cardoso na reunião do GGI: “Ministro o que precisa é fechar nossa 

fronteira, ter um controle!” A gente está enxugando gelo. A arma entra todo dia, todos os 

dias. Então, a gente precisa exatamente dar solução. A Base, a polícia só lá não vai resolver.

Deputados seria bom que a Comissão visitasse essas Bases. Fiz essa visita, constatei. Vou 

mandar o relatório quando for aprovado com as modificações. Faltando água, não é justo que 

uma escola municipal esteja faltando água! Não pode! Por que faltar água? Faltou, manda 

um carro-pipa. Na casa da gente quando falta a gente não compra. O poder público tem que 

comprar água, não pode é mandar a criança para casa e não ter escola. Então, isso não 

acontece  porque o gestor é fulano que saiu e é o outro que entrou, isso continua do mesmo 

jeito entra governo sai governo e a gente tem que melhorar. Então, o conselho está 

detectando os problemas e culpa muito a policia, tudo se culpa a policia. Integração, V. Ex.ª 

falou muito bem da integração, a proposta é integração e eu tenho levado o delegado de 
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policia para dentro do comando geral para reuniões. Eu tenho intermediado reuniões, 

vamos para cá, vamos ali, eu levo tanto comando para dentro da policia civil como a policia 

civil para dentro do comando; o papel do conselho está sendo esse. Então, esse ranço que 

havia e há é muito pequeno, eu já mostrei a eles que não pode acontecer; não é admissível 

que um policial militar fique numa central de policia 5 horas para lavrar um flagrante de 

porte ilegal de arma de fogo. Estamos buscando soluções, o plano passa por tudo isso, se a 

gente conseguir resolver isso, a gente vai resolver. Eu fiz uma proposta aos delegados de 

policia geral, ao secretário para quê? Para que as delegacias funcionem como um fórum, 

funcione como o ministério público, como assembleia, tem expediente. Para que delegacia 

aberta à noite se não atende ninguém? Funcionar o expediente, se ela funcionar o 

expediente nós teremos em cada delegacia oito pessoas a mais por dia trabalhando, porque 

são dois toda noite que ficam trabalhando de plantão. Então, se eu não tiver esse plantão 

mais à noite, nós teremos oito agentes a mais em cada delegacia na capital, são 160 agentes a 

mais por dia nas delegacias da capital. Isso é fácil. O que é que falta? Segurança eletrônica 

custa R$ 970,00, eu mandei orçar também. R$ 970,00 por mês uma segurança eletrônica sai 

mais barato do que qualquer adicional noturno para os policiais tirarem os plantões e o 

custo beneficio é melhor. Delegacia não tem arma não, arma fica acautelada com policial, 

policial leva arma, hoje nós temos um paiol do poder judiciário para receber arma de fogo. 

Então, é o quê? É implementar essas medidas. Aí, o governo esbarra mais uma vez na 

licitação, esbarra nesses problemas. Então, solução tem. Delegado trabalha? Trabalha. Está 

aqui o irmão do Deputado Judson Cabral, inclusive eu o convidei para uma reunião, para 

tratar de grandes alterações aqui do tráfico de drogas, ele é um excelente delegado na área de 

entorpecentes. Ele já estava em Maribondo ontem, resolvendo problemas e mais problemas. 

Então ele vai se reunir comigo amanhã, está marcado lá, antes da visita que eu vou fazer a 

Associação dos Delegados. Porque o Conselho cobra a produtividade, mas, o Conselho está 

indo ouvir também os Delegados, o que eles querem. Quero esclarecer, tem delegacia, estou 

falando em nível de Maceió inicialmente, aqui, em Maceió, não tem nenhuma delegacia 

faltando um computador e podem constatar. Não quero, aqui agradar governo não. Porque 

não tem. O próprio delegado pede e chega. Tem computadores, todas as delegacias têm no 

mínimo duas viaturas. Agora, tem prédio ruim? Tem! Tem prédios em ruínas. E estão 

tentando consertá-los e viabilizar. Então, o que é que eu quero dizer: Integração; todos nós 

aqui queremos cada vez mais trazer a Polícia Militar e a Polícia Civil, uma para dentro da 

outra. Trabalhar em conjunto, como dei um exemplo no GGI. Traipu vai dar o exemplo 

inicial e talvez em Girau. Foi acertado dentro do Comando Geral da Polícia Militar numa 

reunião onde participei. Sei que estou desvirtuando um pouco, mas tudo isso diz respeito ao 

Plano Brasil Mais Seguro e são coisas que os Senhores não sabem que estão acontecendo. Eu 

levei o delegado Flávio Saraiva, diretor da área que abrange Traipu, para falar com o 

Comando Geral dentro do quartel. E ficou acertado e já está sendo montado que a delegacia 

de Traipu irá funcionar com a Polícia Militar e a Polícia judiciária lá dentro. Iremos entregar 

a casa que é locada do GPM. Por quê? Nós temos dois militares e dois civis e não fazem nada, 

temos duas viaturas, uma do lado e uma do outro e vamos trabalhar com os quatro aqui, 

juntos, e duas viaturas. Então, essa integração vai começar por Traipu. Jaramataia já 

funciona bem. A Polícia Militar trabalha no posto da delegacia de Jaramataia. Quero, 

inclusive, que a Polícia Militar possa se locar no sistema e fazer o BO e o procedimento 

dentro do SISPOL (Sistema da Polícia Judiciária). Não estou tirando atribuição de ninguém. 

Está otimizando o serviço. Então, essas ideias a gente tem levado e isso eu trago, e não é ideia 

minha não, é em diálogos que eu tenho com Delegados de Polícia, com os Comandantes de 

Polícia, com os Soldados de Polícia, que eu faço questão de conversar com todos eles. Eu 
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quero dar a minha contribuição, e quando eu boto essas situações eu coloco como sugestões. 

Como eu disse; eu não sou Polícia, eu não entendo de Polícia, agora, sugestões eu sei ouvir e 

transmito. E o cidadão aplica se for correto. Se não for, ele me justifique porque não serve. 

Então, Deputado, me perdoe, que sempre que o Senhor me concede a palavra, eu falo mais 

alguma coisa, mas é para tentar mostrar aos senhores a realidade que a gente está vivendo 

aqui, como Conselho. 

Deputado Ricardo Nezinho -  Perfeito o seu raciocínio. Acho que a integração Policial 

Militar – Policial Civil é fundamental, porque a partir daí os próprios órgãos, Secretaria de 

Educação, Secretaria de Infraestrutura, de Saúde comecem também a enxergar a 

importância de estar também integradas. Daí, começamos a ver também, o Governo 

Municipal, que também é um ente importante como daqui a pouco a Sociedade, como a 

Associação de Bairro ou o Empresário, ou seja, começa a ver que tudo faz parte, a integração 

é fundamental.  Mas, como o Policial Militar e o Policial Civil, mas, no caso, o Policial Militar 

é o que está dando o pontapé inicial. Eu acho importante ele já ter esse espírito de 

cooperação e integração. Então, quando está tudo integrado a gente consegue saber o que 

está acontecendo do outro lado da periferia com a maior propriedade possível. Mas, 

retornando, Dr. Maurício, fazendo uma pergunta a V. Exª. Os Gestores, eles imaginam que 

investir no policiamento preventivo logicamente, às vezes, diminui o policiamento 

ostensivo. O Conselho já tem imaginado uma forma para que possa, realmente, dar a mesma 

medida que for dada ao preventivo também ser dada ao ostensivo, para que realmente a 

gente possa ir da repressão à prevenção, possa ter o mesmo molde de recurso, o mesmo 

molde de atenção?

Dr. Mauricio Breda - Deputado, o Conselho não tem nenhum procedimento, não tem 

nenhuma reclamação por providência, não tem nenhum estudo neste sentido quanto a 

Investimento da Polícia Preventiva, Repressiva. No Conselho até agora não há nenhuma 

discussão, pode até se abrir com essa provocação uma discussão a respeito da proposta, mas 

no momento não.

Deputado Ricardo Nezinho  - Porque um dos grandes entraves do Policiamento 

Comunitário é a falta de continuidade. Às vezes, determinados âmbitos do Estado estão 

acontecendo, muda de gestão, aí existe uma parada. Então, quando a gente imagina assim e 

até por questão de provocação mesmo que possa perdurar, porque o Conselho não está hoje, 

vai estar sempre, tem que ser essa vigilância proativa. É importante! Então, essa questão é a 

curto, médio e longo prazo, se não fez que se possa até porventura imaginar, porque a gente 

não pode pensar no Governo hoje mas, às vezes, para os Governos do futuro essa 

continuidade é fundamental. A questão da continuidade, o próprio Conselho tem imaginado 

alguma forma de institucionalizar o Policiamento Comunitário?

Dr. Mauricio Breda - O Conselho, Deputado, desde a Gestão anterior, antes do Dr. Paulo 

Breda, tem debatido com veemência a implantação das Bases comunitárias. A formação do 

Policial Comunitário, que não é um policial comum, é uma qualificação totalmente 

diferenciada, como já explicou o Comandante Geral da PM. Mas o Conselho tem esbarrado 

em alguns problemas. Quais? Construção de Bases. Uma Base Comunitária hoje (houve até 

uma modificação, eu acredito que o Ministério da Justiça andou modificando, mas eu não 

recebi isso oficialmente com as Bases comunitárias) estava chegando a seiscentos ou 

setecentos mil reais a construção de uma Base Comunitária com tudo, com todo o 

aparelhamento da Base Comunitária, com carro, moto. Discutimos muito no Conselho de 

Segurança, porque a gente não realizar uma coisinha menor, mais barata, e que a gente 

possa fazer mais e mais básico. Isso foi discutido, debatido no Conselho, o Secretário foi 

ouvido, e no final como o Governo Federal estava à frente dessas Bases comunitárias, era um 

9392



Projeto do Ministério da Justiça, ficamos exatamente no meio do caminho. Mas essa 

discussão há poucos dias estive reunido na sede do Conselho com o Dr. Lúcio, Diretor de 

DETRAN, que é um grande parceiro da Segurança Pública aqui no Estado de Alagoas, o 

DETRAN, sem ele, nenhum órgão, acho estatal, tem funcionado muito bem, porque ele dá 

um suporte; inclusive o Fundo Estadual de Segurança uma parte vem do recurso do 

DETRAN. O Dr. Lúcio disse: “Dr. Maurício, a minha proposta estou tentando implantar 

containers, é a novidade em nosso País, e aqui em Alagoas é a tal história do container”, e ele 

me dizia: “Eu estou com um estudo”; ele sabe tudo de conta, de financeiro, o Dr. Lúcio, ele 

bota na ponta do lápis e ele me mostrou rapidamente que tem onze CIRETRAN’S, cada uma 

custa para ele entre prédio, manutenção e tudo mais, parece-me uma pela outra, quinze mil 

reais/mês, e ele iria alugar três containers por cinco mil reais já inclusos o ar condicionado, a 

manutenção, ele só iria gastar com o servidor dele, e a ideia dele é implantar as dez ou quinze 

CIRETRAN’S, se não me falha a memória, no Estado todo através de containers. E, eu disse: 

rapaz, onde tem esses containers? Ele disse: “Eu vou levar o Senhor”. Peguei o pessoal do 

Conselho, marcamos e fomos visitar os containers defronte ao Shopping novo, ali em 

Jacarecica, têm na beira da praia os containers. Não tinha dono lá, não tinha nada, mas 

tinham os funcionários que conseguiram as chaves e abriram os contêiners. Vem com ar 

condicionado, vem com tudo. E eu pedi que fizesse que alguém dessas empresas visitasse as 

bases comunitárias de nosso projeto, e dentro daquela metragem ele fizesse para mim um 

projeto, um croqui com um custo disso para que eu possa apresentar ao Conselho, ao 

Secretário de Defesa Social e ao Governo, para saber se isso vale a pena porque isso é feito 

rapidamente, imediatamente, só faz a base botou e acabou. Um contêiner dura quinze anos. 

Perguntei: por que estão alugando isso agora, aqui? Ele disse: é não. No mundo todo está 

alugando, um carro se acaba em locadora em dois anos, já um contêiner dura quinze anos, 

então, é melhor você comprar um contêiner para alugar a comprar um carro para locar. Esse 

negócio de comércio. E eu fiquei lá pensando.

Outra proposta do Conselho que houve e não foi adiante: Por que os hospitais de campanha 

funcionam nas cheias, nas enchentes, a pessoa faz um hospital, opera, atende, e uma base 

porque não funciona? Naquele momento o Ministério da Justiça entendia que não, que não 

podia desvirtuar aquele projeto que tinha uma estrutura, ela tem um padrão como eles 

chamam, mas isso tudo a gente saiu inventando e pensando lá no Conselho.

O Governador disse que este ano ia construir até mais dez bases, é isso? Mais dez bases 

comunitárias e eu quero cobrar isso, agora, já no GGI de sábado, eu quero cobrar um 

cronograma. A função do conselho é esta, deliberar, cobrar, ser consultivo, também apoiar o 

que está certo, ser contra o que está errado e dizer qual é o caminho certo, por isso que são 

quatorze pessoas para falar todos os segmentos. Está certo, Deputado?

Então, eu quero dizer ao senhor que tomando essas medidas o Conselho tem apoiado a 

construção da base e é o que ele mais quer porque é a nossa solução, é um paliativo que se 

tiver a manutenção pelo poder público dessa iniciativa, a tendência é não acabar. Se o senhor 

chegar nas Bases comunitárias, o senhor é político, chegue à Base Comunitária não marque 

com ninguém chegue de surpresa e comece a conversar com as pessoas que moram ao redor 

da base, a polícia realmente entra nas casas das pessoas, eu vi, eu fui a Base Comunitária, 

isso é muito interessante, de primeiro não entra, chega ao Santa Maria eles não conseguem 

entrar nas casas, primeiro tem uma aproximação; eles me explicaram eu já estou dizendo 

isso, aqui, porque eu estou transmitindo, tem uma aproximação que eles não querem que a 

polícia chegue dentro da casa dele, que ali tem um usuário de droga, tem um traficante. Até 

essa abertura, isso leva tempo. Então, o Estado não pode deixar uma Base comunitária 
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abandonada, é uma vertente que os senhores têm que ajudar, os senhores é quem 

comandam isso aqui. Então, os senhores têm que ajudar a gente nesse negócio da Base 

Comunitária, o funcionamento dela, todos os setores o serviço público, os senhores tem 

poder para cobrança disso aí, e a sociedade apoia, a sociedade quer paz, quer tranquilidade.

Deputado Ricardo Nezinho - Dr. Maurício, o Conselho já imaginou de alguma forma, 

algumas normas, alguns instrumentos para que possa institucionalizar de vez Polícia 

Comunitária do Estado de Alagoas?

Dr. Mauricio Breda  - Já está criada, ela já está institucionalizada, eu acredito que não tem 

como ser revertida, aquela comunidade não aceita que a polícia seja retirada. A polícia 

comunitária não tem nada a ver com aqueles PMS BOX, aqui, quase todo mundo está na 

mesma geração, todo mundo lembra dos PMS BOX que nós tínhamos, aqui, em todo canto 

tinha um PM BOX, e aquilo foi se acabando não tem nada a ver esse modelo. É um modelo o 

PM BOX quando saía à sociedade reclamava um pouco, mas depois esquecia porque 

passava uma viatura, um opala da polícia, uma caravan, uma veraneio. Hoje não, a polícia 

comunitária está lá, um exemplo, quando um cidadão briga com a mulher, a mulher corre 

para ali, telefona a polícia vai a casa e tenta resolver aquele problema. Olhe o que falta é a 

integração? Constatamos que a polícia judiciária nunca foi à base comunitária. Primeira 

constatação do Conselho Estadual de Segurança, não foi. A partir da visita que nós fizemos, o 

Coronel Evandro, do Batalhão de Eventos do Jacintinho, o que é que ele fez? Ontem, estava 

dentro da Delegacia do 9º Distrito com os seus policiais combinando operações em 

conjunto. Eu digo, agora, os senhores estão de parabéns. Hoje, quando eu cheguei ao 

Batalhão de Eventos, ele disse para a tropa: É a terceira vez que esse homem vem aqui visitar 

a gente. Em trinta dias é a terceira vez que eu visito aquela área, eu quero cobrar, eu quero ver 

se há essa integração. Então, base comunitária o senhor pode cobrar, Dr. Paulo Cerqueira, é 

preciso o Delegado da área, Dra. Lucy Mônica, eu disse a ela (ela é Conselheira lá do 

CONSEG): “Doutora a senhora tem que ir despachar pelo menos uma vez por mês ou a cada 

quinze dias dentro de uma base comunitária, chame o cidadão que a senhora quer ouvir, leve 

seu Laptop, lá já tem computador na base, ar condicionado, ambiente bom, chegue lá chame 

o cidadão que a senhora quer ouvir da sua área, ouça dentro da base, é isso que falta.” E ela 

me prometeu também que vai fazer isso. O 11º Distrito prometeu fazer isso com o Osman 

Loureiro, o Vergel do Lago. Hoje, o Coronel Monteiro, do 1º Batalhão, me disse que o 

delegado Oldemberg (ou Oldemburgo, eu confundo) está aqui na área do 22º, 1º e 3º, a Base 

Comunitária eles estão interligados, estão sem nenhum problema de um querer ser melhor 

do que o outro, um mostrar mais serviço, estão nesta integração. E para finalizar o que eu 

tinha a dizer, quando eu visitei hoje os batalhões, eu fiz mostrar, fiz ouvir da polícia qual a 

sugestão que ela tinha para não ficarem os seus policiais cinco horas na central de polícia, só 

em pedir a eles que disessem qual o reclame que eles teriam, eles ficaram satisfeitos. Não vi 

policial de cara feia, os policiais militares são ordeiros, sem eles a gente não sobrevive, a 

segurança pública é deles, é a função deles, e a gente tem que investir e dar atenção a eles. É 

óbvio que se o cidadão disser eu quero meu subsídio hoje dobre, tripliquemos, nós não temos 

condições de dar, tanto é que nas reuniões que eu fiz com eles não falei em subsídio, isso não 

passa, eu não tenho, eu tenho as mãos atadas para isso. O que é que eu vou fazer? Isso é com a 

Secretária Alexandre Lages, é a Defesa Social, o Conselho cobra que se resolva o problema, 

agora quanto ao valor, a gente não entra nessa discussão. Então, Deputado, a integração a 

gente está tentando, o Conselho tem tentado fazer um pouquinho, e eu queria que todos nós 

agora, a gente passasse a ter essa ligação mais direta, o Conselho trocar ideias com esta 

Comissão para acompanhar esse Plano Brasil mais Seguro. Tem que fazer críticas, não 
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estamos num céu de brigadeiro, obviamente, não tem aqui nenhum paraíso como eu disse 

isso em Arapiraca na sua terra.

 O Dr. Diógenes Tenório levou a Câmara de monitoramento do Plano Brasil Mais Seguro para 

se reunir no Fórum de Arapiraca, como eu já levei o Conselho também, mas a Câmara foi 

primeira, e lá eu perguntei aos juízes da cidade, Doutor Miranda estava lá e Doutor Mesquita, 

quantas representações por Medidas Cautelares durante a fase inquisitória os senhores tem 

recebido? O Doutor Miranda disse: eu estou há oito meses aqui e nunca recebi nenhuma; 

Doutor Mesquita há sete meses. Eu disse Dr. Diógenes, Dr. Alfredo, Dr. Delegado e a Força 

Nacional, vamos embora, porque nós estamos em um paraíso e esse paraíso não tem crime. 

Os delegados baixaram a cabeça. Eu disse: cidadão, como é que o senhor não faz uma 

representação para esclarecimento de um crime ou para evitá-lo? Então, essa foi a cobrança.  

Então é nisso que eu tenho investido, em visitar. Não quero só cobrar. Disseram: Não, o Dr. 

Maurício é um carrasco com a Polícia, ao contrário, eu sou parceiro. Tenho mostrado isso a 

eles. A gente cobra, a gente quer resultado. Agora, a gente também ouve e tenta levar 

condições de trabalho para eles. Nenhum delegado trabalha sem ter uma sala para trabalhar. 

Dr. Jobson uma vez reclamou: não tenho isso. Botou-se o que ele estava precisando lá. Hoje 

ele pediu e está na delegacia lá vizinho à Braskem, se não me falha a memória, já está lá, que 

aquela delegacia sempre foi criada para  entorpecentes, e ele já está lá. Acredito que o que 

falta é material humano. Na hora que passar a ter expediente, no meu conceito, ele vai ter 

mais policiais. Então, é isso deputado. 

Deputado Ricardo Nezinho - Os Policiais da Base Comunitária são capacitados, têm 

treinamentos, começa-se a trabalhar aí uma nova metodologia de prevenção, de amigo da 

comunidade, e logicamente existem investimentos do Estado. Esse investimento do Estado 

faz com que ele comece a trabalhar e render. Mas, às vezes, por uma questão outra, esse 

policial é transferido, às vezes, ele sai da metodologia que ele recebeu e vai para outra, para 

policiamento ostensivo, e de lá trazem outros que não têm nem perfil para tal.   O Conselho 

tem pensando de algumas formas para que possa amarrar e criar algumas normas para evitar 

da transferência da rotatividade imotivada do policial?

Dr. Mauricio Breda - Hoje é uma prática, e eu acredito que os Deputados sabem bem disso, 

não falando em Base Comunitária. Eu conversei há pouco no gabinete do deputado Gilvan 

Barros, sobre esse aspecto de remoção de policiais.

Hoje Alagoas não aceita mais se tirar um policial ou um delegado de polícia porque o juiz não 

gostou, por que o promotor não gostou, o deputado não gostou, e isso é bom para todos nós, 

isso dá mais segurança àquele agente para trabalhar. Isso foi um paradigma, foi uma quebra 

de paradigma, Alagoas mudou nesse sentido, Dr. Pedro Montenegro. Em Alagoas hoje um 

militar não é removido porque eu quero não, eu nem peço, Deus me livre. E, a maioria pensa 

assim.

Na base comunitária, o que é que nós constatamos? Há sim um não rodízio de policiais, eles 

permanecem ali. O que houve agora, uma modificação no Osman Loureiro, se não me falha a 

memória, constatada também pelo Conselho na visita de que estava havendo uma tomada 

partidária, muita gente eu sou do Partido A, eu sou do Partido B, e a Policia é de todos os 

Partidos. A polícia não pode ter um partido, eu vou ser do fulano e do beltrano. E isso nós 

constatamos bem. Eu estou falando exatamente o que nós percebemos, a fulana não veio 

para a apresentação, o representante do Conselho tal porque está brigada com a professora, 

e a diretora da escola tal que é de outro partido e fulano de tal. Espere aí, aqui está havendo 

mais política do que policia. A gente não pode misturar essas coisas numa base comunitária, 
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porque o cidadão atende quem é do grupo A e não atende bem que é do grupo B, lá têm vários 

lideres comunitários no Osmar Loureiro, muitos, e são lideres que eles brigam por A ou por B 

mesmo, e naquele dia foi um lado e não foi o outro. Eu perguntei: Por que o outro lado não 

veio? Não porque não se dá com o militar tal. Espere ai, tem alguma coisa errada, e a gente 

não pode mexer no líder popular mas aí tem que mexer na policia.  

Deputado Ricardo Nezinho - Não existe nenhuma norma que o Conselho possa dar ideia 

para se criar algumas normas que possam dificultar?

Dr. Mauricio Breda - Uma cartilha? Uma regra? Já tem essa regra.   A base comunitária 

segue esse padrão. É o método Koban. Existe uma portaria do Comando que estabelece todas 

as regras. Então, a base comunitária é uma linha só. O que precisamos é saber como o 

governo pretende construir, se ele vai ter recurso para construir ou se ele pretende fazer uma 

coisa mais simples, como a locação, ai é o estudo de governo, o que nós vamos é cobrar mais 

Bases. E, acredito que os deputados a partir de hoje vão cobrar do governo mais bases.

Gostaria, deputados que os senhores realmente visitassem, independente de partido, 

obviamente como cidadãos, principalmente formem comissões e façam essa visita. 

Sugestão, porque eu não conhecia base comunitária. E Paulo Breda falava, todo mundo 

falava, eu disse: eu vou visitar todas eles. Como não conhecia os batalhões, tinha ido a 

alguns batalhões, mas para visitar como fui hoje, olhar do alojamento à cozinha, à viatura, o 

que está quebrado, o que não está. Acho que o negocio anda se a gente ficar em cima, e o 

poder público não se afastar.

Deputado Ricardo Nezinho - Sr. Presidente estou satisfeito com a fala do Dr. Mauricio 

Breda e do Coronel Dimas. E me sinto satisfeito.

Deputado Ronaldo Medeiros  – Vou passar a palavra agora para o Deputado Jeferson 

Moraes.

Deputado Jeferson Moraes – Obrigado, Sr. Presidente, quero saudar a todos os presentes. 

Dr. Mauricio Breda, esta Casa se sente muito confortada e confortável com a sua presença 

aqui, Dr. Mauricio. Comandante , Coronel Dimas, e dona Judite, a senhora disse que estava 

muito feliz por se encontrar aqui, e nós estamos mais felizes ainda porque ouvimos o seu 

relato, e sabemos que a senhora e todos nós que aqui estamos é aquela pessoa que está lá na 

comunidade e verdadeiramente conhece os problemas da sua comunidade. Os oficiais e os 

demais membros da PM que se encontram aqui. Eu não vou fazer nenhum questionamento 

ao senhor, Dr. Mauricio, nem ao Comandante da PM.  Vou fazer umas observações no que foi 

dito até agora, até para a gente ganhar um pouco de tempo.

Foi falado aqui na demora na central de policia e sou testemunha disso, o senhor falou de 

cinco horas, eu já presenciei fatos, fui fazer reportagem vinte e três horas e chegar as sete da 

manha e a mesma guarnição estar ali, que eu acho um absurdo, a guarnição ali porque o 

delegado não faz o flagrante, o escrivão é uma dificuldade.  Dr. Mauricio, é até bom que eu 

coloque isso pra V. Ex.ª, é uma questão ainda de relacionamento, a PM prende e causa uma 

certa ciumeira, essa é que é a realidade. 

Então, é preciso que se apague esse fogo. E V.Exª, o comandante da PM, o Secretário de 

Defesa Social tem o poder para isso. Nós temos armas, viaturas, como foi bem dito, aqui, por 

Ex.ª, mas, faltam policiais, porque com as armas, com as viaturas, os equipamentos ,não 

temos polícia. Não critico tão somente o Governo que hoje se encontra no comando do nosso 

Estado, mas os Governos anteriores, porque  há cerca de dez, doze ou quinze anos, ouvi em 

várias oportunidades (nem sonhava em ser político), como jornalista e como cidadão, que 
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seriam contratados mil policiais a cada ano e, hoje, nós teríamos um contingente que o 

comandante geral e os comandantes do batalhão, hoje, estariam tranquilos. Mas, isso não 

aconteceu! Nós temos, hoje, Dr. Mauricio e Coronel Dimas, uma tropa envelhecida, que ela 

não é renovada, não é oxigenada, e nós podemos perceber isso na rua, temos também uma 

tropa com problemas de vencimentos, que aí a discussão é nesta Casa, porque esta Casa tem 

uma importância Sr. Presidente, enorme. É do salário do Juiz, do salário do Governador ao 

salário do servidor público estadual que menos recebe, que recebe salário mínimo, tudo 

passa por aqui, Deputado Judson, esta Casa é quem analisa, esta Casa é quem dá o aval. 

Então, a discussão será também aqui. Já que a diferença, não tenho uma informação precisa, 

seria leviano da minha parte dizer que tem uma informação precisa, mas, não tenho. Mas, a 

diferença do soldado que é promovido a cabo, ela se chegar a sessenta reais é muito, isso é 

desumano. Então, ele vai ter tão-somente uma patente de cabo e o salário não justifica. Esse 

é outro questionamento que já foge na seara do Conselho, não foge totalmente da seara do 

Conselho, mas, que vai, naturalmente, Sr. Presidente, vai chegar ,aqui, a esta Casa nos 

próximos dias e nós iremos analisar. 

Quero ressaltar, aqui, das reuniões que tivemos, aqui, nesta Comissão, esta tem sido a mais 

produtiva, Sr. Presidente, tem se mostrado mais produtiva pelos temas abordados. Agora, 

faltam policiais. E se o atual Governo não realizar concurso no próximo ano e os próximos 

Governos que vierem nos próximos anos não tomarem a mesma atitude, a nossa principal 

força policial é a policia militar. E dizem os que se rotulam como salvadores da pátria: não, 

mas nós temos a Força Nacional. Temos. Mas temos policiais nossos também na Força 

Nacional. Nós temos uma Força Nacional que, ao invés de ajudar muito no combate à 

violência, criou um certo problema. São policiais que eles próprios se encarregam de 

comentar com soldado da PM, com o sargento, com o cabo, que ganham uma diária absurda, 

e é desproporcional. Nós aqui somos deputados, nós temos as mesmas prerrogativas. Então, 

não é justo que um deputado tenha um salário e outro deputado que tem a mesma 

prerrogativa tenha um salário exorbitante. É isso que acontece com relação à Força Nacional 

que cumpriu o seu papel no momento inicial quando o projeto foi lançado aqui, o Plano foi 

lançado em Alagoas, um lançamento midiático. 

Quero, inclusive, já parabenizei aqui na Assembleia quem idealizou todo aquele 

lançamento, eu comecei a desconfiar quando, com todo respeito ao circo, quando foi 

colocado o lançamento do Plano um ator que representa o circo, então eu notei que o circo a 

gente vai para se divertir. Dr. Maurício, Coronel, Senhores Deputados, eu passei dos 

cinquenta anos, eu não me dou mais o direito de ser enganado. Então, estamos sem policiais. 

Participei da inauguração de uma Base, coronel, e V. Exª não era o Comandante da PM ainda, 

foi a Base do Osman, uma festa bonita. O governador esteve lá, várias lideranças políticas, eu 

estive lá, e vinte dias depois um morador me ligou e disse: “Jeferson venha até aqui, por 

favor, que as motos estão paradas”. Mas não foi culpa do Comandante. Por quê? Não havia 

policiais para conduzir a moto, habilitado para conduzir a moto. E há um outro problema (o 

Comandante sabe muito bem disso e seus policiais): É que o policial que conduz viatura 

hoje, deputado Ronaldo, ele não tem gratificação alguma porque o cargo de motorista não 

existe na Polícia Militar de Alagoas. Tenho até um pleito junto ao Governo do Estado nesse 

sentido. Se ele se envolver num acidente ele é que vai pagar pelo dano causado na viatura e 

veículo de terceiros, o que é uma anomalia dentro da própria Polícia Militar de Alagoas, e 

tomara que seja corrigido para que o policial para conduzir uma viatura se sinta incentivado. 

Esse também é um motivador, não por completo, da violência que se instalou em Alagoas. As 

motos paradas, creio, acredito, que já estejam atuando. Estão paradas ainda doutor? Fique à 

vontade.

105104



Dr. Mauricio Breda -   Posso falar? Veja bem, o Conselho constatou que algumas Bases não 

tinham policial suficiente para habilitação, porque na folga dele não tinha outro para 

substituir. Ele não tem habilitação, ele não pode pelo ganho dele. Procuramos aqui o 

Comandante Geral, ele nos passou imediatamente através do DETRAN a cópia desse 

convênio que o Dr. Coaracy está contestando entre a Polícia Militar e o DETRAN, que com 

este convênio a gente ia tirar ou vai, ainda vou lutar, que ele não acabou, e eu entendo que 

esse convênio está legal, para mim aparentemente está legal, eu não me aprofundei, e ele já 

existe e nunca ninguém derrubou para que a polícia militar, através do DETRAN faça o seu 

curso, porque a aula teórica a polícia militar pode fazer pelo convênio, e a prática eu fiz 

contato com Josivaldo a pedido do Lúcio do DETRAN. Josivaldo é o Presidente do Sindicato 

das Escolas de Trânsito. Para chamá-lo, eu fiz contato telefônico para que ele diga como é 

que ele pode se juntar à polícia militar na parte que tem que ser paga a ele. E eu tenho certeza 

que ele vai fazer uma boa proposta, porque a policia militar serve a ele também, porque a 

gente faria isso na academia de polícia militar e resolveria o problema da maioria dos 

policiais militares, não só da base. A gente poderia já resolver o problema de quase todos os 

policiais, porque do último concurso para cá já é obrigatório que o cidadão tenha 

habilitação, o que não era no passado. Então, esse propósito, Deputado Jeferson Morais, já 

está resolvido. Então, conversei com o Coronel Dimas, conversei com o Coronel Mario, 

conversei com o Lúcio, e só falta trazer pessoalmente a escola de trânsito para que a gente 

tente resolver. O convênio está em vigor, Coronel?

Coronel Dimas - Está em vigor o convênio.

Dr. Mauricio Breda - Está em vigor o convênio. Então, nós vamos tentar lutar por isso.

Deputado Jeferson Morais – Muito obrigado, Dr. Mauricio. Foi muito interessante sua 

intervenção. Mas existe essa preocupação e nós escutamos dos policiais militares nas ruas 

as reivindicações, que não são poucas. Mas, como foi colocado, o concurso é essencial, 

precisa ser realizado.  Nós temos viaturas hoje em excesso (a polícia está muito bem servida 

de viaturas), temos helicópteros, mas falta o principal, que é o ser humano, o profissional de 

policia para nos dar a devida segurança. O contingente é pequeno, resumido, trabalha no 

limite, os policiais trabalham no limite e  os comandantes são conhecedores, claro, desse 

problema. Agora, é preciso Senhor Presidente, Senhores Deputados, que se acabe com esse 

dogma de que o problema da violência se resolve com a polícia. Não! Nós estamos aqui 

dentro com o Comandante da PM, diante de um Juiz, são duas vertentes: a policia que 

combate e o juiz que julga, o que condena e o que absolve. Mas, existe outro fator 

importante, Deputado Judson, que é exatamente o seguinte: quando a bomba estoura, 

coloca a policia para resolver. Tudo bem. Até certo ponto a Base Comunitária vai conseguir 

conter aquela violência, Dr. Pedro Montenegro, durante algum tempo vai ter aquela 

convivência saudável com os moradores, é muito importante isso aí. Agora, a educação, a 

infraestrutura, como foi colocada aqui? Aí já foge da seara do Conselho de Segurança, foge 

do comanda da PM, mas respinga aqui nesta Casa. E é muito importante quando a gente 

percebe, eu que sempre fui um crítico do Conselho de Segurança, não criticar por criticar, 

criticar por motivos que não eram banais. Mas é preciso reconhecer que desde o Dr. Paulo 

Brêda  houve uma mudança no Conselho de Segurança do Estado de Alagoas. E quando me 

dirigia daqui para a assembleia, estava acompanhando uma entrevista de V. Exª na Rádio 

Gazeta AM e fiquei satisfeito, porque para nós que vivemos em um clima, em um ambiente 

climatizado como esse aqui, entre paredes, vidros, é difícil avaliar o que está acontecendo na 

rua. Quando o Juiz, o Presidente do Conselho Estadual de Segurança vai à comunidade, 

conversa com os moradores, entra naquela casa, escuta as reivindicações, ele já forma uma 
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outra opinião.  E eu tenho certeza, que boa parte da opinião que V. Exª formou no dia de hoje, 

faz parte disso, por conta das visitas que vem fazendo, das conversas não só com os oficiais, 

nem só com o comandante, mas, também com o soldado, com o cabo, com o sargento, que é o 

maior contingente da PM. Falar com os comandantes e também com os comandados, ouvir 

deles, filtrar as informações. Então, fiquei extremamente satisfeito, feliz, porque o 

Presidente do Conselho, Senhor Presidente, está indo às comunidades, visitando as Bases, 

visitando hoje os Batalhões, ouvindo as reivindicações, claro, para ser uma ponte junto ao 

Executivo e também junto ao Legislativo. E essa reunião de hoje é de suma importância e 

tenha certeza, Dr. Maurício, de que esta Comissão já tem um calendário agendado de visitas, 

as nossas visitas serão visitas surpresas, como fizemos ao Instituto de criminalística e 

constatamos algumas irregularidades, algumas que puderam ser divulgadas, outras que são 

tão graves que não podemos divulgá-las, torná-las pública porque temos responsabilidade, 

mas encaminhamos às autoridades competentes o aviso, o alerta. Na verdade, Senhor 

Presidente, já foi encaminhado para que depois não digam que nós prevaricamos; coisas 

terríveis, que precisa se tomar providências o mais rápido possível. Mas espero que o 

Conselho continue tendo essa atuação durante todo o seu mandato. O Plano Brasil Mais 

Seguro no instante inicial os números mostram que começou a funcionar, depois há um 

retrocesso normal, porque há uma acomodação, aquele efeito de tratamento de choque, 

depois há uma acomodação. E a nossa preocupação é exatamente essa. É preciso que o 

Governo do Estado encontre meios de aumentar o contingente da PM. Não só isso, também 

tratar da geração daqui a dez, quinze anos. Tratar com educação, com saúde, com áreas de 

lazer, que na periferia, V. Exª já percebeu que praticamente não existe. Então, aqueles 

adolescentes, aquelas crianças que V. Exª viu sentadas na calçada batendo papo, 

conversando, é falta de escola em tempo integral, falta de área de lazer, e aquelas crianças 

ali, aqueles adolescentes, eles são tragados pelo tráfico de uma forma que a bomba vai 

estourar exatamente primeiro na polícia, depois no Gabinete de V. Ex.ª para proferir uma 

sentença.  E na última reunião que fizemos aqui, para concluir, Senhor Presidente, foi dito 

aqui, que o estado construiu mais dois presídios, até coloquei que eu queria que houvesse 

uma escola para cada presídio, cem Escolas fossem construídas. Nós não precisamos de 

cadeias, nós precisamos de escolas, de educação, de Infraestrutura, para que não formemos 

novos marginais para outras gerações. Essa geração agora, que já está perdida, precisamos, 

sim, tentar recuperar essas pessoas com clínicas, e a polícia como último estágio. Mas, quero 

parabenizar V. Ex.ª pela atitude, pelo trabalho, e também o Comandante da PM, sei do 

trabalho que tem feito. Conheço um pouco dos problemas que ele enfrenta diariamente, não 

é fácil fazer Segurança Pública no Estado de Alagoas. E foi dito aqui, não sei se foi V. Ex.ª que 

disse, que não conhecia de Segurança Pública ou de Polícia, hoje, Dr. Juiz, a Segurança 

Pública, a violência, é um tema que pode ser comparado ao futebol e todo brasileiro é um 

treinador de futebol. Então, como a gente sofre na pele a questão da violência, então todos 

nós conhecemos um pouco da violência, porque temos um parente, um conhecido que foi 

atingido pela violência. Então, todos nós, hoje, conhecemos um pouco, alguns mais outros 

não.

Deputado Ronaldo Medeiros - Eu vou passar aqui, para o Deputado Judson Cabral concluir 

todas as indagações.  Retornamos já para termos as respostas de todas as indagações dos 

Deputados.

Deputado Judson Cabral - Bom, a princípio quero cumprimentar a Mesa, a Comissão, da 

qual me incorporo na condição de suplente, quero cumprimentar aqui, as autoridades 

presentes, Dr. Maurício Breda, ao Coronel Dimas, dizer da importância, Dr. Pedro 
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Montenegro, que se encontra aqui também participando. Este é um debate importante que 

está na ordem do dia. Esta Casa tem a obrigação de tratar este assunto com um 

aprofundamento, com a verdade, e algumas colocações que, talvez, não sejam recebidas de 

bom grado, principalmente dentro da Gestão do Estado. O Dr. Maurício traz aqui colocações 

importantes por parte do Conselho, e a dinâmica do Conselho de Segurança do Estado tem 

contribuído bastante para que essa integração, essa visão dessa interação das polícias com a 

sociedade seja importante. Agora é preciso que cada Poder, realmente, assuma o seu nível de 

responsabilidade, dando respostas e convencendo a sociedade, para que haja credibilidade. 

O Deputado Jeferson tratou aqui, lembrou-me que da última vez que discutimos aqui com o 

Coronel Luciano a questão, vimos que o Coronel Luciano trouxe até estatísticas que a 

questão do efetivo nem sempre era uma visão meramente da densidade demográfica, 

depende muito também do risco, da condição de vida da população. Isso é natural para que a 

gente possa fazer não um policial para tantos mil habitantes. 

O Estado de Alagoas é um Estado que hoje tem demonstrado que precisa, realmente, ter essa 

relação bem mais apurada, em função do índice de violência, que não vai se resolver em 

curto prazo, só com policiamento ostensivo, mas ele é indispensável. Agora, tem alguns 

aspectos que a gente precisa aqui dar relevância, por exemplo, eu como parlamentar e como 

cidadão, eu não posso aceitar quando pego o Diário Oficial, Coronel Dimas, que olho que o 

governador, que é o gestor importante, destina para custeio da Polícia Militar, uma 

corporação, hoje, em torno não sei se cinco ou seis mil homens em função, não da evasão, 

mas do afastamento institucional, pessoas em função do alcoolismo, da aposentadoria, da 

reforma, da desistência, alguns são evasão mesmo, outros a própria ocorrência do processo 

natural.

Vejam bem! Nós queremos tanto que a Polícia atue e achamos que falta alguma coisa, mas 

falta, sim! Eu não posso aceitar que o meu estado gaste um milhão e cem reais mensais de 

custeio com a Secretaria de Comunicação Social, leia-se propaganda, dinheiro específico do 

tesouro, e gaste com a mesma corporação da Polícia Militar um milhão e cem. Esse tipo de 

prioridade não dá resposta para nós aqui acharmos que o Governo do Estado está 

priorizando a Segurança Pública ou a Defesa social. Não está? Está aqui, no Diário Oficial, a 

distribuição do custeio dos órgãos, não é o Deputado Judson Cabral, Dr. Maurício, um milhão 

e cem, leia-se propaganda; Alagoas tem pressa na propaganda, porque eu conheço a 

realidade. Nós vimos situações aí de batalhões no interior que, realmente, o combustível não 

é necessário, as condições de alojamento ainda não são aquelas que dão a satisfação e a 

dignidade para que o policial possa se relacionar com a comunidade e se sentir motivado. E 

quando desce para Polícia Civil, eu concordo com V. Ex.ª que os computadores estão 

chegando, mas são sete anos do governo! Entrei uma vez na Delegacia de Roubos de Cargas e 

de Veículos, é um ferro velho! Aquilo não é condição! O delegado sentado numa sala 

insalubre, inclusive há insalubridade lá dentro. Os policiais me cercaram! Nós estamos no 

sétimo ano do Governo do Estado! 

Nós precisamos combater a violência com prioridades, então essa é uma questão. E eu quero 

também, o senhor como Presidente do Conselho, aqui, nós precisamos avaliar. Eu estava 

aqui fazendo as contas, a polícia comunitária parece-me que são vinte e um membros.  São 

cinco equipes de cinco, não é? O contingente aqui, desta Casa, o que me parece, vai dar para 

montar pelo menos mais duas bases comunitárias, porque esta Casa não precisa deste 

contingente de policiais, e aí eu gostaria que o Conselho voltasse. Eu não sou contra não! Eu 

defendo.  Isso é um Poder, tem que ter sim o apoio logístico, mas, não da forma que está. Eu 

me sinto envergonhado em chegar e estar um oficial que nós investimos tanto e estar aqui 
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abrindo porta; um sargento abrindo o portão para o veículo de um deputado passar! Isso não 

é evolução isso é involução. Se nós fizermos a conta, nós temos que começar inclusive a 

verificar essas anomalias para que a sociedade dê credibilidade as nossas ações, e aqui eu 

estou fazendo publicamente a do Poder que eu pertenço. Não acho que um parlamentar, um 

deputado, se arvore no direito de ocupar um sargento, um oficial, como segurança sem ele 

estar acometido de nenhum tipo de anomalia, isso não! Uma coisa é a segurança oficial que 

se possa requerer, outra coisa, a meu ver, são esses excessos. 

Então, nós temos que corrigir também por aqui, mas o Conselho parece que é quem discute, 

também, essas questões. Aí eu gostaria que essa pauta voltasse, nós precisamos discutir, se 

nós queremos avançar nós temos que bater de frente e o Governo do Estado tem que dar 

resposta a essa propaganda enganosa, a essa propaganda excessiva. E a polícia... porque, 

imaginem os senhores, quinhentos mil reais a mais destinados ao custeio da polícia militar 

daria para nós já pensarmos em abastecer mais algumas bases comunitárias, com certeza! 

Bastaríamos reduzir essas questões, a meu ver elas motivam a sociedade também a 

contribuir, e nós estamos aqui para debater essas questões. A questão do concurso da polícia 

militar para compensar ou para repor o efetivo é o que se arrasta.  O Jeferson falou bem. A 

proposta do governo no início quando ainda no seu projeto de governo de campanha era 

repor pelo menos mil policiais por ano, pelo menos nos três primeiros anos. Até agora talvez 

a gente tenha incorporado com a demora do concurso que passou setecentos, oitocentos, se 

sai quatrocentos, ou oitocentos por ano, imagine os senhores a defasagem que nós estamos. 

E agora eu só queria para complementar, Presidente, também não vamos avançar para 

discutir aqui o papel da polícia, se as nossas escolas realmente não forem tratadas com a 

prioridade que deve ser. A questão da educação pública é vital, e é preciso que a gente ocupe 

os espaços, e a polícia, tenho certeza, que é uma grande parceira nesse policiamento 

comunitário, para participar.  Mas as nossas escolas, a educação não tem dado resposta, o 

que nós vemos aí é realmente as escolas fechadas e sendo reformadas num processo 

totalmente atropelado. Então, discutir esse processo com a visão da Segurança Pública, de 

Defesa Social, precisa entender, precisamos ter o aparato policial realmente 

correspondendo, mas precisamos em paralelo ter as políticas públicas em andamento com a 

perspectiva de desenvolvimento sustentável, que aí a comunidade realmente participa, 

aplaude, motiva e é parceira. 

Esta semana nós pedimos uma audiência ao Secretário de Defesa Social, inclusive, o 

Comandante deve ser convidado, exatamente, para discutirmos, deputado Ronaldo, a 

questão de algumas localidades que até os equipamentos públicos estão paralisados, estão 

proibidos de funcionar. E a gente não pode se contentar, nesse caso, com pequenos avanços 

se nós sabemos que nós podemos ter um avanço maior. É preciso ajustar as questões, aí 

somos todos nós, aí, eu concordo temos que participar, por isso que nós estamos aqui, e eu 

faço questão de participar mesmo na condição de suplente porque isso diz respeito a minha 

cidadania, e a cidadania que eu quero ajudar a construir. E ela só se dá se nós participarmos e 

discutirmos de frente.

 Sou favorável que nós realmente trabalhemos e invistamos no policiamento comunitário e 

na integração das polícias. Essa, inclusive, foi a decisão da Conferencia Estadual de 

Segurança que nós tivemos aqui, a decisão que já tem uns quatro anos, é importante com o 

apoio do Conselho a gente possa colocar verdadeiramente em prática. E eu acho que o 

convite deve ser aceito pela Comissão, de visitar as bases dos centros comunitários. Eu acho 

que esse é um grande desafio. Nós temos outros, mas este está na ordem do dia. Era isto que 

eu queria colocar para contribuir com o debate. 
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Deputado Ronaldo Medeiros - Obrigado Deputado Judson. 

Deputado Gilvan Barros. - Senhor Presidente, Senhores Deputados, gostaria de dar boas 

vindas e cumprimentá-los, Doutor Maurício Brêda, Meritíssimo Juiz que brilhantemente 

Preside o Conselho de Segurança em Alagoas, e a assessoria, todos do Conselho, o Coronel 

Dimas e a todos da gloriosa Polícia Militar das Alagoas. Segurança Pública é uma pasta que é 

um abacaxi em qualquer governo, quer seja de Alagoas, ou seja de São Paulo, do Brasil. Téo 

Vilela, vem ao longo dos anos enfrentando esse abacaxi, mas com muita determinação e com 

vontade de acertar, com credibilidade, inclusive, do Governo Federal, para que possa ter 

parcerias, ter convênios para que possa ter esse intercâmbio, e possa realmente vencer essa 

guerra contra a violência. Mas vejo o problema com muita propriedade, como falou o 

eminente representante do Ministério Público, Alfredo Gaspar, quando pergunta ao 

Ministro da Justiça, muito competente, muito preparado, porque não fechar as fronteiras, 

Alagoas não tem plantação de maconha, não tem fabricação de armas, vem de fora. Então o 

problema de Segurança Pública é muito maior do que se pensa, não só aqui em Alagoas, 

Governo de Alagoas. O crime nós sabemos que ele migra de um lugar pra outro. Então o 

Governador Teotônio Vilela Filho tem a coragem de construir um IML que vem ao longo de 

décadas se arrastando, sendo assim motivo de chacota, de preocupação daqueles que 

trabalham pelo bem público, e que querem prestar um serviço de qualidade à sociedade. 

Temos a esperança com essas bases comunitárias de que realmente possa avançar e que 

possamos aqui ter vários depoimentos como o da D. Judite; que dá um testemunho da 

eficiência do serviço da base comunitária. Eu inclusive participei de algumas inaugurações. 

Mas é muito amplo. Não se faz Segurança Pública, não se faz Agricultura, não se faz 

Educação, não se faz Saúde isolados, são pastas hoje fundamentais para qualquer governo, 

quer seja de Alagoas ou de qualquer país, temos que trabalhar. 

O Dr. Maurício com muita competência, com muito brilhantismo e dando-nos inclusive 

exemplos para todos, do Poder Judiciário - do Poder a que ele pertence, do Poder Legislativo, 

do Executivo, de todo o Ministério Público e in loco prestigiar, verificar como é que está a 

realidade dos fatos, isso aproxima mais, descentraliza. É esse trabalho que precisa ser feito. 

Muito bonito, muito bom e que sirva de exemplo e de estímulo para outros juízes, outros 

promotores, outros delegados, todos nós, nós políticos, ir lá in loco verificar, fazer esse 

chamamento. Esse trabalho que fez agora, o Dr. Maurício me dizia há pouco desse trabalho 

que fez com as empresas de ônibus, que assaltos há todos os instantes. Levar lá, chamar o 

delegado, chamar o coronel lá, vamos lá à empresa para ver, para verificar ouvir quem tinha 

um problema todo dia, quem sente na pele, os empresários, os usuários de ônibus, os 

motoristas, os cobradores, vamos lá ouvir lá na empresa, ouvir o seu problema. É isso que 

realmente falta. Todos nós temos uma parcela de colaboração e temos a obrigação de 

colaborar e participar. A Segurança não escolhe vítima não! Os bandidos não estão 

escolhendo se é Militar, se é Civil, se é do Executivo, do Legislativo, do Judiciário, se é pobre 

ou rico, todos estão, assim, exposto a uma situação que precisamos nos dar as mãos. Então 

quando eu vejo o presidente do Conselho de Segurança em Alagoas, respeitadíssimo, 

competentíssimo Juiz de Direito, e por isso fala muito e pode ajudar muito pela credibilidade 

que tem, pelo respeito que impõe, pelo respeito que ele tem com todos. E aí pode fazer e fazer 

muito, já vem fazendo muito e acredito que possa fazer muito mais pela credibilidade que 

tem pessoal e profissional, pelo respeito. E aí quebrar essas arestas, esses problemas que 

existem com alguns que fazem parte quer seja da Policia Civil ou Militar, ou de outros 

órgãos, de outros Poderes, e a gente poder contabilizar o final, poder contabilizar um serviço 

público de qualidade, que é isso que todos nós desejamos, é isso que todos nós queremos é 

que Alagoas possa avançar, porque o parlamento alagoano, os deputados estaduais têm 
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contribuído muito com Alagoas, aprovando as matérias de interesses da sociedade, indo lá, 

sentindo as dificuldades, mas nós somos cobrados todos os instantes. E esta Comissão muito 

bem conduzida, muito bem presidida pelo Eminentíssimo Deputado Ronaldo Medeiros, 

atuante o relator o Deputado Ricardo Nezinho, que fez todas as perguntas, e explorou os 

assuntos que necessários, e pelas respostas, e os argumentos, e os esclarecimentos aqui, das 

duas grandes autoridades que é o Comandante da Polícia Militar e o Presidente do Conselho 

de Segurança, para que a gente possa realmente contribuir com o bom debate, e contribuir 

com a sociedade alagoana, participando ativamente deste processo que é fundamental. Não 

é um caso isolado que se use como desculpa para não resolver, é cada um participando, é o 

juiz de direito, é o promotor, é o militar, é o soldado, é o coronel, todos, é o Deputado, é o 

Governador, todos, imbuídos no propósito de servir e servir bem. Todos nós somos 

funcionários públicos, precisamos prestar contas à comunidade, e precisamos retribuí-la 

com serviços de qualidades.

Então, eu agradeço ao Comandante da Policia Militar de Alagoas, parabenizo pelo trabalho, 

precisa se intensificar mais ainda. A Segurança Pública está realmente precisando avançar 

mais, mais novas contratações, viaturas neste Governo avançou dez vezes mais, mais não é 

só isso que precisa, precisa é muito mais. É a construção de presídios, reconstruções de 

delegacias, informação, coletes, armamentos, munições. Enfim, melhorar a alta estima do 

policial. Todos nós temos realmente esse compromisso, e esperamos contabilizar isso em 

pouco tempo.    

O nosso Eminentíssimo Doutor Mauricio Breda, parabéns pelas colocações, parabéns pelo 

trabalho, esse trabalho de ir in loco visitar é fundamental. E eu sou testemunha, que eu sou lá 

de Girau do Ponciano, vizinho de Traipu, e sei que em Traipu vários e vários crimes vinham 

recentemente ocorrendo e que graças a Deus agora com a chegada do Dr. Maurício Breda, lá 

na Comarca deu uma estancada. Por quê? Porque sabe que lá o que vinha ocorrendo não 

poderia continuar e tinha que ter alguém de coragem cívica para aplicar a lei, para cobrar, 

para exigir que o senhor delegado cumpra o seu papel, que o promotor de justiça também 

cumpra o seu papel e que se aplique a lei e que a sociedade saia ganhando.

Fico feliz com isso, porque é a minha região. Eu sinto na pele e sei os problemas de perto. 

Graças a Deus tem reduzido isso lá. Graças a Deus, com o trabalho corajoso do Dr. Mauricio 

Breda, em boa hora chegou naquela região.

Então, parabéns a todos. Parabéns ao Presidente da Comissão, ao Relator e aos membros.

Deputado Ronaldo Medeiros - Obrigado Deputado Gilvan. Vou só falar aqui, tecer algumas 

considerações, e passar a palavra para nós encerramos.  Inicialmente, ao Coronel Dimas, 

pedir que a assessoria da Casa, da Assembleia, deixe registrado para depois colocarmos em 

pauta para a Comissão vê se ela aprova, para nós solicitarmos para o comandante da policia  

qual o efetivo atual em números por cidade, por batalhão, e qual o ideal da policia militar, 

quanto nós temos hoje e qual a expectativa nesses dois, três anos de aposentadoria, para a 

gente fazer aqui, subsidiar a Comissão.

A gente viu aqui, na explanação sobre as bases da policia comunitária, eu vi alguns números 

que achei interessante, achei interessante a questão de quantas ocorrências; que as 

ocorrências melhoraram, mas eu não vi de quem apresentou a questão da violência, se ela 

diminuiu nessas localidades ou se continua ainda, porque  se você coloca a polícia 

comunitária numa localidade, o crime e o criminoso tentam migrar. Vejo aqui, pelos mapas 

que eu acompanho, que eu recebo todos os dias, e fico estudando, não sou especialista em 

Segurança Pública, mas tenho dedicado esse ano muito ao estudo da segurança. Eu vejo que 
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tem localidades que o ano passado não tinha o índice de criminalidade tão grande e hoje 

estão sendo campeões, aumentou e aumentou muito, dá a entender que esse crime ele pode, 

existe uma hipótese dessa criminalidade estar imigrando. 

Mas também eu tenho uma proposta e venho pregando mesmo antes desta Comissão ser 

formada. Eu tenho uma proposta de colocar. Nós temos aqui varias escolas em Maceió e 

temos escolas nesses bairros que hoje detém um alto índice de criminalidade. Porque se o 

crime duplica, triplica, às vezes cinco vezes mais, se ele aumenta nos finais de semana e 

feriados, por que não usar essas escolas? Nós poderíamos ter jogos nos finais de semana, já 

que o crime nós temos o endereço, a localidade, os dias que mais se cometem homicídios e 

que são jovens que são as vitimas, na maioria são os jovens que são as vitimas. Colocar cursos 

nessas escolas, na sexta, sábado e domingo, colocar esporte, teatro, fazer gincanas com a 

comunidade, colocar médicos, ali nos finais de semana, documentação. Por que não? Eu 

tenho defendido ao Secretário Adriano, dessas comunidades, não se colocar escola em 

tempo integral, se começar a trabalhar, se tem que reformar. Recursos do FUNDEB. Nós 

vimos que o FUNDEB o ano passado, pelo menos para o professor, nós tivemos sobras. Se 

não tiver recursos no Estado, nós poderíamos buscar esses recursos no Ministério da 

Educação. As escolas estão aí fechadas nos finais de semana. Por que nós não utilizarmos 

essa estrutura que nós temos hoje? 

A polícia comunitária, o Dr. Mauricio, não o conhecia pessoalmente, acompanho pela mídia 

o trabalho. Realmente, é um trabalho brilhante e ele foi muito feliz quando expôs aqui, 

falando a situação de Alagoas, mostrou o lado positivo, perfeito, mostrou também o lado que 

necessita ser melhorado aqui, em Alagoas, é isso que nós queremos. Nós da Comissão não 

queremos de maneira nenhuma partidarizar e não estamos partidarizando esse tema 

violência, porque isso seria mediocridade da Comissão, de qualquer integrante. Nós 

queremos, sim, que Alagoas tenha não só os agentes da paz, mas que o povo alagoano tenha 

paz, que melhore esse quadro, já que eliminar a violência seria uma utopia. Mas nós temos 

que reduzir esses números. Quando assumi, aqui, em 2010, 2011, fui a Pernambuco conhecer 

o projeto lá em Pernambuco de combate a violência, que é o “Pacto pela Vida”. Estive lá com 

mais dois deputados daqui. É um tema que não queria debater nesta Casa. Vim aqui não para 

debater construção de presídios, vim aqui para debater construção de escolas, escola em 

tempo integral. Nós temos que ter uma agenda e uma agenda positiva.

Na Comissão, temos um cronograma de trabalho que vai até junho, julho, onde ele 

contempla visitas às bases comunitárias, a quartéis, ao IML. Nós só não estamos divulgando 

porque nós queremos chegar, não para fiscalizar nada, mas queremos só chegar de surpresa, 

porque nós queremos sentir e ouvir a realidade. Nós estamos fazendo estudos técnicos, 

reuniões administrativas, nós estamos muito, muito interessados. Gostaria de conhecer 

essa portaria que impede ou que coloca regras para o policial das bases comunitárias não 

serem removidos, porque nós podemos propor ou por esta Casa ou para o Executivo que isso 

se torne uma Lei. As Portarias são fáceis de mudar, mas uma Lei ela se torna mais difícil. Nós 

queremos institucionalizar ou colaborar com a institucionalização das bases comunitárias, 

isso seria também um papel fundamental da Comissão. 

Então, em síntese, nós gostaríamos de agradecer. Eu tenho na Polícia Militar, Dr. Maurício 

em V. Ex.ª também, assim, eu vejo que os policiais militares aqueles que eu tenho mais 

contato trabalham não só pelo que recebem se fossem trabalhar pelo que recebem no final 

do mês acho que muitos nem sairiam de casa. Mas, têm, assim, uma paixão muito grande 

pelo que fazem o comando, as polícias. A gente vê que falta, sim, estrutura. E eu temo muito, 
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como falou o deputado Jeferson Morais aqui, eu temo se daqui a dois, três, quatro anos. E a 

tropa é uma tropa experiente, que já contribuiu muito com anos de serviços, se continuar 

assim nós vamos cada vez mais... você vê uma cidade como Traipu nós temos dois policias 

militares e dois policiais civis. Se nós sabemos disso, os bandidos também sabem dessa 

fragilidade que existe não só lá, mas existe em outras localidades.  A Assembleia Legislativa 

vem debatendo esse assunto, a Comissão vem se debruçando e vem estudando cada vez mais 

esse tema com o intuito de contribuir. Contribuir com o Conselho, contribuir com a polícia e 

abrir as portas justamente para várias autoridades, vários segmentos da sociedade para que 

a gente faça, o deputado Ricardo Nezinho, elabore um relatório consistente, um Relatório 

que venha contribuir com esse tema hoje que é tão vivo; é um tema que trata de morte, mas é 

tão vivo hoje em nossas vidas, que é a Segurança Pública. A Segurança Pública, ela hoje é um 

tema que eu diria que só no sertão se perguntar, se fizer uma pesquisa hoje, somente no 

sertão, que falta água, eles vão pedir água, mas fora isso, depois é a segurança. É um tema, 

assim, que todas as cidades do estado, todo mundo pede segurança, e  temos aqui, nesta 

Casa, que ouvir. Mas eu deixaria agora, para as considerações finais, a palavra com o Dr. 

Maurício Brêda, e depois eu passaria para o Coronel Dimas.

Dr. Maurício Breda - Senhores Deputados, inicialmente sinto-me honrado em ter sido 

ouvido por esta Comissão. É a primeira vez que eu entro na Assembleia Legislativa Estadual. 

Sinto-me honrado e espero ter contribuído com esta Comissão, constato que é uma 

Comissão das mais sérias, nunca fui ouvido por outra Comissão, mas esta Comissão, pelo 

que acompanho, tem os melhores propósitos para Segurança Pública, o problema aqui da 

segurança em Alagoas. Só queria fazer uma colocação, ninguém aqui falou, mas eu gostaria 

que a Assembleia começasse a debater a Lei das Promoções da Polícia Militar; é o grande 

entrave da policia militar, talvez com a aprovação, modificação dessa Lei, Coronel, tem 

muitos pontos que farão com que a autoestima de cada um dos militares independente de 

subsídio já dê outro norte à Segurança Pública do Estado de Alagoas.  E o Conselho vai 

começar a debater, e de ofício irei distribuir a matéria. Vou sortear um relator (é sorteio), 

para começarmos a discutir o que deve ser deliberado pelo Conselho para recomendar 

modificações, criar, recomendar que o governo encaminhe algo para a Assembleia discutir, 

vê o que já tem aqui em discussão na própria polícia; porque é o ponto crucial para resolver 

um dos problemas, um dos dilemas maiores do policial militar é a lei de promoções, no meu 

entendimento, em todos os batalhões que eu percorri, do soldado ao oficial, só que saber 

desse direito que ele quer alcançar e não consegue; com trinta anos de casa continua um 

soldado, um cabo não consegue chegar a sargento. Então, precisa ser revista essa situação. 

Com relação, timidamente falando, para encerrar a questão da assessoria militar, o conselho 

debateu muito, recomendou; o governo e a Assembleia não concordaram; os outros poderes 

não concordaram; e o conselho não teve mais o que fazer. A defensoria pública impetrou 

uma ação civil pública e nessa ação foi concedida uma liminar pela Juiza Ester Manso. Essa 

decisão foi concedida para uma redução de 30% das assessorias militares, mas o tribunal 

suspendeu a execução dessa liminar. E hoje eu discutia isso nas visitas às bases.  O conselho 

também agora vai solicitar a cada assessoria e ao Comando o número de militares que tem, 

se nós não podemos retirar como um todo, nós vamos apenas ajustar; se aqui tem direito a 

100, não vamos permitir 110; e eu quero a colaboração dos senhores, porque se a lei diz à 

norma que são 100 militares, nós não podemos ter 110.  Eu queria isso, o Tribunal já ajustou, 

a Procuradoria do Estado já ajustou, o Ministério Público Estadual já ajustou. Parece que só 

falta ajustar o Tribunal de Contas e a Assembleia Legislativa. E, outro dado: temos oficiais 

médicos na assessoria. E aqui a assessoria só pode ter oficial combatente. E o médico não é 

oficial combatente. Então, o médico não pode estar fazendo a proteção institucional de um 

Poder. E nós estamos precisando desse médico para atuar, Coronel, como o Conselho já 
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deliberou no Manicômio Judiciário, como tem feito esses mutirões. Então, vai chegar essa 

demanda aqui e, gostaria já que esta Comissão apreciasse essa devolução que a gente vai 

sugerir que um médico seja substituído por outro oficial combatente e que o médico retorne 

para a Base da Polícia Militar. Primeiro nós vamos pedir à Polícia Militar. Eu já falei hoje sem 

a formalização do documento com o Coronel Mário. Ele vai receber um documento para ver 

se segunda-feira, na Sessão do Conselho dia 8, a gente já tem esses dados. E no dia 8 mesmo, 

a gente pode mandar um documento aqui, para a Assembleia, sugerindo que não passe do 

teto. Tem-se 100, tem que ser 100. A gente não pode ter 101,110. Então foi isso, Deputado. 

Mas eu quero agradecer o tratamento dispensado a minha pessoa como aos demais. Os 

Senhores representam a sociedade, o povo, e aqui eu me senti aqui. Então, muito obrigado 

pela oportunidade. E quero dizer que estou à disposição como magistrado e estou à 

disposição como Conselheiro do CONSEG.

Deputado Ronaldo Medeiros – Obrigado, Dr. Maurício. O Coronel Dimas com a palavra.

Coronel Dimas - Senhor Presidente, Senhores Deputados integrantes da Comissão, entendo 

como de fundamental importância a participação, a colaboração, a contribuição e o 

compromisso que todos nós temos que ter com a questão da Segurança Pública. Todos nós 

aqui sabemos, não precisa ser oficial da PM, Policial Militar, Policial Civil, da situação difícil 

que nosso Estado enfrenta com essa questão que é a Segurança Pública, a violência como um 

todo. E neste momento eu gostaria de parabenizar esta Casa pela iniciativa de criação desta 

Comissão para acompanhar esse Plano. Eu acho que isso vai fazer com que tudo o que foi 

colocado e discutido aqui possa avançar e possam ser trazidas novas propostas, novas ideias. 

E o que se percebe realmente é que é um compromisso de todos os integrantes da Comissão, 

assim como é o compromisso do Conselho de Segurança, o compromisso dos Policiais Civis, 

Militares e da Sociedade como um todo. Tem que haver esse compromisso, tem que ser 

firmado esse pacto. Em Pernambuco foi criado um pacto pela vida e esse pacto envolveu, no 

momento da sua criação, todas as pessoas que poderiam participar, todos os segmentos da 

sociedade pernambucana.

Infelizmente, no estado de Alagoas, nós ainda não temos esse pacto firmado. É um trabalho 

árduo, um trabalho difícil, que está sendo conduzido pelas policias, está sendo conduzido 

pelo Ministério Público, pela Justiça do Estado de Alagoas, alguns órgãos timidamente 

participam. Acho que o trabalho que esta Comissão está realizando vai ser fundamental para 

que esse plano possa dar certo, independente de cor e de partido. Trabalhamos pela 

segurança de todos os alagoanos. Nós somos profissionais de Segurança Pública. Nós não 

estamos aqui para defender cor, nem partido, nem time. Estamos aqui para defender a 

sociedade, esse é o nosso papel, esse é o nosso compromisso. E, nós entendemos também, 

assim como todo policial militar, todo policial civil e toda a sociedade alagoana, que se não 

houver esse pacto firmado, nós não vamos conseguir vencer essa batalha, porque essa 

batalha ela não depende da atuação da Polícia, ela depende da atuação de vários atores, de 

vários órgãos, que podem contribuir decisivamente para saiamos deste caos.

Quando o Senhor colocou a necessidade de a gente encaminhar para cá, a portaria, a diretriz 

que foi estabelecida com essas normas referentes à Polícia Comunitária (movimentação de 

pessoal, todo o funcionamento dela tem uma diretriz que trata tudo isso, já tinha anotado 

aqui, para encaminhar isso para a Comissão), acho importante que a Comissão tenha 

conhecimento dela. E nós faremos isso com a maior brevidade. Amanhã mesmo nós 

estaremos fazendo esse encaminhamento para cá, com toda essa informação, que é 

fundamental que os senhores tenham conhecimento do que consta nela e das regras que 

foram estabelecidas para toda atuação da polícia comunitária, inclusive movimentação dos 

policiais.
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 Dr. Maurício Breda, permita-me, o Sr. falou do Projeto de Lei de Promoção dos Policiais 

Militares. Ontem mesmo, recebi no meu Gabinete os líderes de todas as Associações dos 

Policiais Militares, e inclusive estamos iniciando um trabalho de análise desse projeto de lei. 

Existe um projeto de lei que estava já há algum tempo aguardando encaminhamento para 

Assembleia. Nós solicitamos ao Gabinete Civil que nos reenviassem, que devolvessem, 

pegamos esse projeto de lei para que fosse feito uma nova análise pelo tempo que ele foi 

trabalhado, inclusive discuti-lo com o próprio Conselho, e hoje está sendo criada uma 

Comissão para análise desse Projeto de Lei. Com a atualização dele vamos procurar 

modernizar a promoção na Polícia Militar do Estado de Alagoas, que sabemos que é um 

grande gargalo, é um grande problema que deve ser atacado de forma direta e rápida. 

Presidente, senhores Deputados, a Polícia Militar, não é de hoje, procura fazer as coisas com 

muita transparência. Estaremos abertos, aguardando e sempre prontos para atender a 

qualquer chamamento deste Parlamento para tirar qualquer dúvida, para esclarecer 

qualquer processo, qualquer coisa que aconteça e que seja conduzida pela Polícia Militar do 

Estado de Alagoas.

Posso falar aqui, com certeza, pela a Polícia Civil, porque conheço bem o delegado geral da 

Polícia Civil, Dr. Paulo Cerqueira, temos trabalhado conjuntamente. Hoje mesmo pela 

manhã tivemos uma reunião para tratar de um assunto referente à Segurança Pública numa 

determinada localidade no Estado de Alagoas, e isso tem sido uma rotina. Esta integração 

hoje é muito mais forte e mais presente do que há alguns anos. Somos parceiros nessas 

discussões, e isso com a contribuição do Conselho, com a contribuição do Secretário da 

Defesa Social, com a mediação desses atores para a gente poder trabalhar, realmente, com o 

foco único que é a Segurança Pública. E não pode ser diferente. Temos problemas? Temos.  O 

nosso pessoal ainda continua aguardando na Central de Polícia seis, sete, oito horas para ser 

atendidos? Continua. Discutimos isso nesta semana com o Dr. Paulo Cerqueira e ele está 

trabalhando e buscando alternativas para que isso possa ser reduzido, porque sabemos que 

isso cria um desconforto para o Policial Militar que fica ali, às vezes, saindo do seu serviço e 

tendo que aguardar durante seis, setes horas para que seja lavrado um flagrante. Um 

flagrante, hoje, é todo eletrônico. O delegado, o escrivão pode fazer isso rapidamente mas, 

infelizmente, isso ainda ocorre. Está se buscando uma solução, já conversamos com o Dr. 

Paulo Cerqueira , tenho certeza que ele vai encontrar uma saída rápida para esse problema 

que é muito grave para todos nós.

E dizer por fim, deputados, que foi uma grande satisfação pra nós estarmos aqui e será 

sempre uma grande satisfação poder vir aqui para explanar, para expor o que a Polícia 

Militar faz, o que a Polícia Militar tem a oferecer à sociedade, o trabalho que ela presta a 

nossa sociedade alagoana, todos os dias, diuturnamente, de manhã, à tarde e à noite, sem 

horário. E dizer também que estamos também preparados para ouvir crítica, para ouvir 

sugestões, e que todas elas são muito bem vindas e serão trabalhadas, discutidas para que 

nós possamos avançar. Eu acho que só esse debate, só essa discussão é que vai fazer com que 

nós possamos evoluir, crescer e melhorar a Segurança Pública do Estado de Alagoas.
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Com o objetivo de conhecer a situação da elaboração 

do Programa Estadual de Segurança Pública que 

conteria ações estruturantes de curto, médio e longo 

prazo, focado nos municípios com maiores índices 

de violência do estado, tendo como metas a 

qualificação da investigação criminal  e  o 

fortalecimento da presença ostensiva de polícia de 

proximidade, consoante o preconizado no item II do 

Programa Brasil Mais Seguro, a Comissão Especial 

realizou a sua 3ª Reunião Pública, tendo como 

convidado o Secretário de Estado de Defesa Social, 

Coronel Dário César.  

Deputado Ronaldo Medeiros - Boa tarde a todos os 

presentes, boa tarde a todos os telespectadores da 

TV Assembleia. Vamos dar início a mais uma 

reunião da Comissão Especial da Assembleia 

Legislativa do Estado de Alagoas que acompanha o 

Programa, aqui em Alagoas, do Brasil Mais Seguro. 

Dando sequência às diversas reuniões públicas que 

essa Comissão está realizando, nós gostaríamos de 

agradecer, hoje, a presença do Secretário de Defesa 

Social, o Coronel Dário César, e toda a sua equipe. Ao 

Comandante da Polícia Militar Coronel Dimas 

Cavalcante, ao Dr. Paulo Cerqueira, Delegado-Geral 

da Polícia Civil e as equipes aqui presentes. 

Gostaríamos de chamar, aqui, para também fazer 

parte da Mesa, o Deputado Edival Gaia, o Deputado 

Inácio Loiola, a Deputada Flávia e o Deputado 

PROGRAMA ESTADUAL DE SEGURANÇA 
PÚBLICA: UM IMPERATIVO URGENTE E 
INADIÁVEL A SER CONSTRUÍDO

A terceira reunião pública teve 
como convidados o Coronel Dario 
Cesar, secretário estadual de 
Defesa Social. 

Isnaldo Bulhões.  Inicialmente, nós gostaríamos de passar a palavra para o Coronel Dário 

César, Secretário de Defesa Social, que trouxe um material para apresentar para a Comissão 

e para a Assembleia. Então, é com prazer que nós passamos a palavra para o Secretário de 

Defesa Social, Coronel Dário César. 

Coronel Dário César -  Exmº. Sr. Deputado Ronaldo Medeiros, Presidente dessa Comissão 

da Assembleia Legislativa, em nome de V. Ex.ª, Deputado, eu quero saudar todos os 

Parlamentares presentes, saudar a Mesa e saudar todos os companheiros de jornada da 

Polícia Civil, Polícia Militar, Perícia, Oficiais do Corpo dos Bombeiros, jornalistas e aqueles 

que estão assistindo em casa, os telespectadores da TV Assembleia. Sr. Presidente, eu trouxe 

aqui uma exposição sobre o que nós estamos construindo na Segurança Pública de Alagoas e 

agradeço, inicialmente, esta oportunidade, porque é uma oportunidade ímpar de estarmos 

com o Poder Legislativo, nesta Casa, apresentando aquilo que nós estamos, exatamente, 

fazendo para deixar uma Alagoas melhor.

Quero dizer, Sr. Presidente, Srs. Deputados, que o problema da Segurança Pública no Brasil e 

em Alagoas, especificamente, é conjuntural. Por que é um problema conjuntural? Porque a 

questão da violência é vista muito com os olhos de cobrança das ações policiais. Contudo, a 

violência é resultante de várias ações que deixaram de ser feitas pela sociedade, pela família, 

pelo Poder Público, que resultaram na violência, e é a Polícia que tem que ser cobrada para 

poder diminuir ou minimizar esses problemas.  Não vou me alongar no início, vou apenas 

mostrar aqui o apanhado geral, utilizando slides, do que nós estamos construindo na 

Segurança Pública.

Em 1999, o Brasil tinha 26,2 homicídios por 100 mil habitantes; Alagoas tinha 20.3 

homicídios por 100 mil habitantes. 
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Em 2006, o Brasil continuava com 26.3 homicídios por 100 mil habitantes, quando, Sr. 

Presidente, Srs. Deputados e Srªs. Deputadas, nós passamos a ter 53 homicídios por 100 

habitantes, em 2006. Veja Figura 02. 

Em 2010, nós estávamos com dados do Ministério da Saúde com 66.8 homicídios por 100 mil 

habitantes, e o Brasil continuava com 26.2. Essa taxa nacional da DATASUS, porque, 

infelizmente, no Brasil até hoje... Hoje é que tem o SINESP, que é o Sistema Nacional de 

Estatística de Segurança Pública, implantado desde o ano passado no Brasil pela Presidenta 

Dilma. Mas, até então, nós não tínhamos uma Estatística Nacional da Segurança Pública 

como referência. 

Em 2000, Maceió aparecia na 8ª colocação com 45.1 de homicídios por 100 mil habitantes; já 

em 2010, dados nacionais também, essa taxa já representava 109.9 de pessoas, vítimas de 

homicídios, por 100 mil habitantes, saltando a um delta de 143%.  Veja Figura 03.

Mais adiante, no próximo slide, nós vamos mostrar, e esse dado é do Ministério da Justiça, 

onde aparece em 2011, que é o dado mais recente que nós temos Alagoas, com 2.342 

homicídios, sendo essa taxa de 68.2 homicídios por 100 mil habitantes em 2010; e em 2011 

de 74.5, uma variação de 9.3 o crescimento com relação a 2010.  Veja Figura 04

Esses dados de Segurança Pública são dados públicos, são dados que todos podem ter acesso.

Com esses índices de violência, é claro que nós precisávamos, nós temos a premente 

necessidade de mudanças: mudança na gestão, mudança na abordagem, mudança em ações 

que levasse a uma diminuição dessa mortandade. 

É importante colocar e destacar, senhoras e senhores, que em Alagoas durante muito tempo, 

muita gente, inclusive pessoas de uma camada social elevada, entendia que o bandido bom é 
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1999 26,2 20,3

Ano Brasil UF

2008

2009

2010*

26,4

27,0

26,2

60,3

59,9

66,8

1999

2006

2010*

26,2

26,3

26,2

20,3

53,0

66,8

Tabela AL 1. Taxas de Homicídios por Área. Alagoas. 1980/2010*

Fonte: SIM/SVS/MS *2010 Dados preliminares

Recife 97,5 1 57,9 4 -40,6

Vitoria 79,0 2 67,1 3 -15,1

Curitiba 69,5 3 40,1 14 -42,3

Maceió 45,1 8 109,9 1 143,7

Macapa 46,2 7 49,0 10 6,1

Boa Vista 40,4 9 28,8 21 -29,5

Aracaju 39,9 10 42,0 13 5,3

Maceió 45,1 8 109,9 1

Taxa Pos. Taxa Pos.

2000 2010

Capital
%

Tabela 2.3.1.4. Ordenamento das Capitais por Taxas de Homicídios (em 100 mil) 2000/2010*
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o bandido morto. Mas resta saber, primeira pergunta, se isso resolveu o problema de 

Alagoas. Parece que não.

Segundo, é que se isso não resolveu o problema de Alagoas, tem por trás disso uma questão 

muito séria, Pedro Montenegro, que é exatamente quem é o bandido, e quem diz que aquele 

é o bandido. Mais que isso: quem vai matar o bandido? 

Então, parece lógico que não é o caminho; parece lógico que o caminho é prevenir e diminuir 

qualquer tipo de mortandade provocada por terceiros de forma intencional, porque se isso 

fosse a solução, nós vivíamos num paraíso aqui em Alagoas, dentro do Brasil. Todos 

conhecem a nossa história até um tempo atrás. Então, não é a solução.

Temos aí algumas questões para ser resolvidas. O que é que fizemos ao assumir em 2011 a 

Secretaria de Estado de Defesa Social? O Governador Teotônio Vilela, e os senhores aqui o 

conhecem, ou aliados políticos ou adversários políticos ou não, mas sabem perfeitamente 

que ele nunca fez qualquer ingerência na área de Segurança Pública, quer seja para trocar 

um Delegado, quer seja para trocar um Comandante de Polícia da área. Isso é fato, é 

inconteste e é reconhecido por todos em Alagoas. Isso deixou a Polícia em condições de fazer 

o seu trabalho baseado em números, em dados, em fatos que levassem à realização desse 

trabalho.

O que era que precisávamos, então? Fazer com que esse trabalho pudesse ser feito de forma, 

já que tínhamos essa autonomia, que nós tivéssemos total gestão dos dados da 

criminalidade para que pudéssemos, em abordando esses dados, fazer com que eles 

diminuíssem.

O Governador, em seu 1° mandato, tinha ido a Brasília pedir ajuda ao Governo Federal, ao 

Presidente Lula, que nunca se furtou a isso, muito pelo contrário. No 1° mandato do 
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Grupos de 
Estados segundo 

Homicídio doloso 

Homicídio doloso 

Alta qualidade
e alimenta
o SINESPJC
adequadamente 

Unidades da federação        2010        2011         2010       2011        Variação(%)

Nacional                               43.684           ...         22,9             ...                           ... 

Alagoas                                 2.127       2.342        68,2         74,5                         9,3 

Espírito Santo             1.626   1.589     46,3     44,8                 -3,2 

Ns. absolutos Taxas [3]

Goiás                             978       977     16,3      16,1                 -1,4

Mato Grosso                 871      944      28,7      30,7                  6,9

Mato Grosso do Sul     451       424     18,4      17,1                 -7,1

Paraíba                        1.438    1.634    38,2      43,1                 12,9

TABELA 01: Crimes letais intencional   , pro tipo 
Brasil e Unidades da Federação - 2010-2011

(4)

(1)



Governador Teotônio, ele diz em todo lugar que foi a Brasília e o Governo Federal sugeriu o 

nome do General para vir comandar a Segurança Pública e depois sugeriu o nome de um 

Delegado Federal para vir comandar a Segurança Pública. 

No 2° mandato, eu fui o último Secretário a ser escolhido, eu assumi em 26 de janeiro de 

2011. Acho que os senhores se lembram que todos os Secretários tinham sido escolhidos, 

tomado posse primeiro, e havia a dúvida sobre quem seria o Secretário de Defesa Social, no 

caso Segurança Pública de um modo geral no Brasil, Defesa Social em alguns lugares, porque 

vai muito além de segurança pública a nossa atuação nessa área de prevenção à 

criminalidade.

Então, neste momento, o Governador foi ao Ministro da Justiça José Eduardo para pedir 

sugestões, e o Ministro José Eduardo disse: o seu Secretário é um Secretário nosso, é um 

Secretário que nós vamos trabalhar. Então assim foi, e o Governador nos escolheu para 

assumir essa Pasta já no dia 26 de janeiro assumimos.  E aí nós sabíamos, naquele instante, 

que precisaria continuar contando com o apoio do Governo Federal, agora na nova 

Presidência, na gestão da Presidenta Dilma, e que também, para surpresa de alguns, não 

nossa que conhecemos o perfil da Presidenta desde a época da Chefia da Casa Civil, colocou 

todo o apoio do Ministério da Justiça para que nós pudéssemos fazer tornar Alagoas um case 

no combate aos crimes violentos letais, ou seja, particularmente os homicídios. É 

importante abrir um parêntese e dizer que a questão da violência em Alagoas, na verdade, 

aos olhos do Brasil Mais Seguro, o que nós temos combatido, através do Brasil Mais Seguro, é 

a questão dos homicídios principalmente, porque nós estamos no ranking há vários anos em 

primeiro colocado, e nós precisamos descer, precisamos ter uma ação no Brasil que mostre 

que essa matança tem que acabar, ou ter ações que possam diminuir essa matança.

Foi realizado aqui em Alagoas, no dia 12 de março de 2011, o primeiro Colóquio com 

Experiências Exitosas na Redução e na Prevenção de Homicídios. É importante que se 

coloque isso, onde esta Casa se fez representar pelo Sr. Presidente, o Deputado Fernando 

Toledo, que está aqui, em uma reunião que nós passamos um dia participando desse 

Colóquio com o Presidente do Tribunal de Justiça, à época, o Ministro da Justiça, o 

Governador, o Vice, Deputados Federais, a Câmara Federal, Polícia Federal, Secretários 

Nacionais de Segurança Pública e todo o aparato da Justiça Criminal de Alagoas. 

Mas, volto a dizer, a Assembleia Legislativa participou desse Colóquio, onde foram trazidas 

várias autoridades do Brasil, para que nós pudéssemos ali chegar à conclusão do que nós 

deveríamos fazer juntos para diminuir essa criminalidade violenta.

E aí, nós temos a Carta de Maceió, que está aqui assinada por todos, em 12 de março. E aqui 

tem quatro, cinco pontos que eu quero destacar:

Primeiramente a criminalidade e a violência requerem atenção integrada dos diversos Entes 

Governamentais, observando o Pacto Federativo e as competências estabelecidas na 

Constituição Federal. 

Segundo, a Gestão Pública na área de Segurança Pública deve estar orientada por 

diagnóstico preciso sobre a violência.

Terceiro, a redução da circulação de armas de fogo contribui para a  redução de mortes 

intencionais. E os senhores vão ver daqui a pouco porque isso é fato. Em decorrência de o 

Estado estar liderando o ranking, isso é importante, o Governo Federal decidiu acolhê-lo 

como laboratório nas suas ações para combater à criminalidade. E, por fim, destacando o 

item 16, o Governo do Estado de Alagoas realizará a efetiva instalação de Gabinetes de 
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Gestão Integrada, que funcionam mensalmente - inclusive o Sr. Deputado Ronaldo 

Medeiros tem participando por vezes dessas reuniões - para que possamos fornecer todos os 

dados criminais e penitenciais do Estado ao Ministério da Justiça, ou seja, os números que 

nós apresentamos aqui, são apresentados diariamente ao Ministério da Justiça, e nós temos 

um link direto onde trocamos ideias sobre todos esses dados e sobre ações que possam 

diminuir esses índices. 

Primeira postura, dentre várias outras: compatibilização das áreas. No Brasil, senhoras e 

senhores, nós temos duas Polícias, cada uma com atribuição condicional. A Polícia com 

atribuição condicional de fazer a investigação, e a Polícia com atribuição condicional de 

fazer polícia ostensiva. Essas Polícias, normalmente no Brasil, se engalfinham, não trocam 

informações, não trocam ações, não juntam esforços. No Brasil, infelizmente, tem um 

problema sério de convivência pacífica.

Então, se percebeu que uma forma de fazer com que nossas Polícias trabalhem de forma 

integrada, para o mesmo fim, é compatibilizar a área; compatibilizar a área da Polícia Militar 

com a área da Polícia  Civil. E dando a elas uma área comum, dando ao gestor da área, Polícia 

Militar e Polícia Civil, uma meta, para que alcancem essa meta de redução de crimes naquela 

área. 

Deputados, Sr. Presidente Ronaldo, começamos a fazer isso ainda não de forma legislativa, 

porque esse Projeto de Lei virá para esta Casa, que tenho certeza que terá toda a atenção 

possível, para que nós possamos avançar nesse Projeto. Temos feito reuniões integradas 

com a Polícia Militar e Polícia Civil, para que nós possamos, e é necessário, dividir o Estado 

em quatro regiões, e essas regiões são divididas em vinte cinco áreas, e aqui, peço desculpas, 

são as áreas, e com essas áreas da Polícia Militar e Polícia Civil.

Sr. Presidente, eu vou deixar essa apresentação aqui para que os senhores, querendo, 

possam reproduzir, possam assistir com mais calma, possam até fazer as observações 

necessárias que esta Casa precisa, que pode e deve fazer.

Aqui nós também contratamos uma Consultoria Especializada em Gestão, que é a Falconi. 

Essa consultoria não é paga pelo Governo do Estado de Alagoas; essa consultoria vem do 

Fundo Social do BNDES. O BNDES contratou a Falconi para trabalhar com a gestão de 

consultoria em cinco Secretarias aqui: a Secretaria do Estado de Defesa Social, da Saúde, da 

Educação, da Agricultura e do Planejamento. O BNDES nos cedeu a consultoria. A Falconi 

está conosco na Secretaria fazendo uma remodelagem da nossa Gestão. Onde eu vou chegar 

com isso? Ela se baseia no gerencial do Falconi, o nosso técnico tem conhecimento da área, 

uma liderança forte, que é da SEDS, acompanhando todos esses procedimentos que é feito 

no dia a dia. Invariavelmente, toda semana nós temos duas reuniões com a Falconi e com 

todo o grupo da Polícia Militar, Polícia Civil, Bombeiros, para que possamos melhorar a 

questão da Gestão. E o modelo adotado de gestão? Foi o modelo de Gestão por Resultados. 

Aqui é mais um exemplo de reuniões que envolvem Polícia Militar, Bombeiros, Polícia Civil, 

para que nós possamos cumprir metas. Nós temos aqui Delegados de Polícia, Coronéis de 

Polícia, Oficiais de Polícia, Bombeiros e Polícia Civil fazendo a capacitação para que todos 

nós possamos aprender a fazer Plano de Ações na área, para que juntos possamos diminuir a 

criminalidade em determinada área, ou seja, é tudo diferente do que já foi feito até hoje. Hoje 

não se trabalha mais cada um por si, trabalha-se de forma integrada. 

Nós pegamos quatro grandes indicadores em Alagoas. Para o CVLI, que é o Crime Violento 

Letal e Intencional, que oitenta e poucos por cento deles são homicídios, latrocínios, roubo 

seguido de morte, resistência seguida de morte, e tem também a questão do enfrentamento 

à Força Policial recorrente de morte. 
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Temos outro, que é o roubo de veículo, indicador de roubo de rua, indicador de roubo de 

Instituição Financeira, porque em uma cidade pequena quando há um assalto numa 

Instituição Financeira, quer seja um Posto de serviço dos Correios ou de lotérica ou da Caixa 

Econômica, isso causa um mal-estar muito grande no município, mesmo que não seja com 

uso de explosivo, com uso de maçarico. Nós fazemos esse acompanhamento todos os meses 

e aqui temos os nossos números de todos os meses de acompanhamento. Nós temos quando 

estamos no mês que esperamos. Aqui é o ano anterior, aqui é a meta estipulada que nós 

estipulamos para o ano atual, e esse aqui é o nosso número atual deste ano de cada um 

desses indicadores. E nós fazemos essas reuniões constantes para diminuir e para enfrentar 

a redução desses indicadores. Depois eu passo a falar em outro momento, ou mais tarde, se 

os senhores preferirem, sobre este assunto mais com amiúde. 

Mas quais as estratégias institucionais que nós adotamos? Aqui em Alagoas nos valíamos 

tão somente dos dados do Ministério da Saúde, do DATASUS, e por quê? Porque os nossos 

dados não eram confiáveis, Deputado Inácio, nós não tínhamos números confiáveis. 

Infelizmente, os nossos números não davam confiança suficiente, Deputado Dudu Holanda, 

para que nós pudéssemos fazer um enfrentamento da criminalidade com dados, números e 

metas confiáveis. Todos sabem que para ter uma meta eu tenho que ter um número, uma 

base consolidada e conciliada: Polícia Militar, Polícia Civil, Perícia Oficial. E nós fizemos o 

quê? A criação do Núcleo de Estatística e Análises Criminais na SEDS, e fizemos isso em 

2011. Esse Núcleo de Estatística e Análise Criminal é o que nos fez em nível de São Paulo, em 

nível de Pernambuco. Nós viajamos e adequamos a nossa realidade a essa estatística para 

que nós pudéssemos ter a partir daí, não nos valermos dos números da Saúde, que só saem 

dois anos depois. Aí nós temos hoje números atuais e a cada dia 15 nós temos os números em 

nosso site de todas as ocorrências policiais do mês anterior. Isso é público em nosso site.

Aqui são os modelos de gráficos que nós temos de Análise Criminal, que não é o caso agora. 

Mas nós fizemos também a divulgação dos números dos corpos que dão entrada no IML de 

Maceió e de Arapiraca diariamente. Diariamente esses números estão em nossa rede, são 

divulgados para todos os sites, para a imprensa de um modo geral, que são números oficiais 

com o nome da vítima, com o tipo da morte, com o instrumento que causou a morte e o local 

onde ela morreu, o local do fato. 

Às vezes, as pessoas confundem muito, acreditando que o IML informa o número dos 

homicídios. Não é isso. Porque quando ele diz morte por arma de fogo, ele quer dizer que a 

vítima morreu de arma de fogo, mas pode ter sido suicídio, pode ter sido latrocínio, pode ter 

sido homicídio, pode ter sido qualquer um acidente, mas ela foi vítima de arma de fogo. Só 

vai saber se foi homicídio ou não, quando fizer uma investigação mínima que nos apresente 

como homicídio, que é um tipo penal. O IML não é técnico para isso. Ele apenas informa a 

causa morte e o tipo de instrumento que levou à morte aquele cidadão.

Para isso, hoje, aqui em Alagoas, nós colocamos uma pulseira numerada no membro de cada 

vítima do crime violento. O número que consta na pulseira é também escrito no boletim e 

vai para a nossa estatística geral, porque ocorre muito de encontrarmos um corpo sem 

identificação, sem documentação, e isso serve para não contarmos em duplicidade.

Muitas vezes, contava-se um corpo sem identificação e depois, quando identificava, contava 

de novo, ou então eram feitos dois inquéritos, o que era humanamente pouco inteligente, 

para não dizer mais, porque, realmente, se faziam dois inquéritos de um fato só em razão 

desse descontrole que havia. Hoje não há mais isso! Quando a Polícia Civil ou a Perícia vai 

para o local, já coloca a pulseira no membro da vítima. 
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A gente teve que adotar algumas questões, e a gente adotou, aqui em Alagoas, um padrão 

nacional que já tem previsto pelo Ministério da Justiça, que é um padrão de nomenclatura 

que generaliza os crimes violentos, letais e intencionais, que se coloca, Deputado Pessoa, 

como sendo homicídio, lesão corporal sem mortes, resistência, como falei, como sendo os 

Crimes Violentos, Letais e Intencionais. Vejam que homicídio é apenas 80% desses casos, 

que são vários. 

Mas, além disso, nós distribuímos uma Cartilha com toda a opinião pública, com toda a 

imprensa - essa Cartilha está aqui -, que diz como é que hoje nós temos a estatística, como é 

que nossos números são elaborados, como é que nós temos esses números e como chegamos 

à conclusão desses números. Toda a imprensa tem essa Cartilha e até eu posso deixar aqui, se 

for necessário. 

Tudo isso é importante dizer, senhores, que isso aqui foi acordado com o Ministério da 

Justiça para que, assim, pudesse fazer a ação do Brasil Mais Seguro em Alagoas. Isso foi 

anterior ao Brasil mais Seguro.  Além disso, criamos o Núcleo de Prevenção à Criminalidade, 

porque Segurança Pública é Polícia Militar, Polícia Civil, Perícia. Defesa Social é mais que 

isso. Defesa Social é ter uma área de prevenção à criminalidade. E aí, vem as Bases de Polícia 

Comunitária, que é a Polícia de proximidade, é a Polícia de prevenção nos locais mais 

violentos. 

Avançando. Aqui a prioridade nós temos diagnóstico da área, nós temos a integração de 

Polícia Militar, Polícia Civil e a sociedade, a comunidade, e nós temos o plano local de 

prevenção nessas áreas mais violentas. Isso faz parte também da Defesa Social hoje, que não 

era antes da nossa ação lá.  E, aqui, nós temos peças de teatro, nós usamos os Anjos da Paz, da 

Secretaria de Promoção da Paz, que vai visitar naquela residência onde constatamos que 

tem alguém com dependência química, e nós levamos lá os Anjos da Paz para que possam 

recolher essa pessoa para ser tratada numa Casa de Acolhimento. Nós fazemos peças 

teatrais. Aqui são os jovens aprendendo a dizer não à violência. Então, tudo isso também faz 

parte da Defesa Social, porque tudo isso é prevenção à criminalidade. 

E aí, vem a adesão ao Brasil Mais Seguro. Essa adesão ao Brasil Mais Seguro se deu em junho 

de 2012, depois que veio para cá a equipe do Ministério da Justiça durante dois dias e 

diagnosticou que Alagoas tinha feito a sua parte no sentido de podermos agora ter um plano 

comum - Brasil, Governo Federal e Governo Estadual - no combate aos crimes violentos, 

letais e intencionais. E aí, é interessante, porque aqui aparecem apenas duas logomarcas, 

mas por trás disso aqui é importante a gente lembrar que tem o Governo Federal 

administrado pelo PT e o Governo de Alagoas administrado pelo PSDB; dois partidos que 

nos últimos anos, no Brasil, um tem feito oposição ferrenha um ao outro, em nível nacional.

Então aqui, esse Programa, é importante colocar, é muito além do que um Programa de 

Governo, é muito mais do que um Programa partidário. Isso aqui é um Programa de Estado! 

Isso precisa ser dito, isso precisa ser lembrado! Toda vez que criticamos o Brasil Mais Seguro, 

nós temos que lembrar que estamos criticando uma ação nacional, e que aqui em Alagoas é 

um laboratório. Essa ação tem que dar certo, porque no Brasil nos resta pouca esperança de 

que possamos reverter essa curva de violência. 

Dizendo isso, o que é que tem o Brasil Mais Seguro? Pelo que prima o Brasil Mais Seguro? 

Pelo fortalecimento da Perícia. Lógico, porque a Perícia fortalecida faz com que nós 

tenhamos melhores investigações. E aí, levamos peritos nossos para fazer uma qualificação, 

uma capacitação junto ao Governo Federal. Aqui nós temos alguns equipamentos 

comprados, através do Governo Federal: comparador balístico, que não tínhamos, luz 

forense, cromatógrafo gasoso, que vê as vísceras da vítima para saber se foi intoxicada e 
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porque foi intoxicada, e também não só isso, para ver resíduos de pólvora e tudo o mais. 

E mais do que isso, nós aqui em Alagoas, vejam os senhores que são dados fantásticos que a 

gente mostra e o Brasil Mais Seguro tem feito isso, e Brasília tem contato conosco, 

diariamente. Produção de laudos periciais. Vejam os senhores que a nossa equipe de Peritos 

é a mesma. 

Hoje temos uma produção diária de mais de 600 perícias internas, perícia com comparação 

balística, perícia de laboratório, e quase ou mais de 300 perícias externas por mês, que é de 

local de crime. A gente vai fazer o levantamento do local do crime, volta ao local do crime 

quando é feita a atualização do fato, do homicídio ocorrido. Então, aqui são perícias internas 

e externas. Vejam os senhores, a nossa média como cresceu no decorrer destes Aqui, nesse 

ponto envolvimento da Polícia Civil também. Qual a estrutura a anos de 2012 e 2013, 

especialmente, fruto da qualificação, fruto do envolvimento de todos. 

Aqui, nesse ponto envolvimento da Polícia Civil também. Qual a estrutura a delegacia de 

homicídios? Essa delegacia de homicídios fazia com que nós fôssemosresponsáveis por 

apenas dois bairros da capital e era muito pouco, porque era uma delegada só para tomar 

conta dos bairros da capital.Hoje, não! Hoje, nós temos um grupo de delegados, são mais de 

50 Policiais Civis da Força Nacional. O que eu quero dizer aos senhores é o seguinte: é que 

essa delegacia inaugurada, inclusive pelo ministro da Justiça, que esteve presente, vai se 

tornar um departamento de homicídioao final do concurso e no final do ano nós vamos fazer 

com que  a Polícia Judiciária vá para o local do crime, porque o local do crime fala! E é por isso 

que nós demoramos e, às vezes, não conseguimos elucidar o crime. É porque a autoridade 

policial, a perícia não foi para o local do crime e esse local do crime faz com que nós 

tenhamos um desenho ou o resultado diferente ao final, e ficam difíceis as elucidações dos 

crimes no Brasil. Não é um problema de Alagoas, mas um problema do Brasil. 

Então, há articulação com o Judiciário - MP e Defensoria Pública - numa Câmara de 

Monitoramento. Por exemplo, toda quarta-feira pela manhã, nós temos reunião no Tribunal 

de Justiça. Com o Tribunal de Justiça, aqui está a Secretaria Nacional de Reforma do 

Judiciário, Polícia Civil, Polícia Militar, Defensoria Pública, OAB, todos reunidos em torno, 

para ver como é que podemos agilizar os processos criminais e os inquéritos policiais. 

Essa é a meta dessa Câmara de Monitoramento, que funciona todas as quartas-feiras de 8h 

às 11h, no Tribunal de Justiça, ou seja, hoje há um envolvimento total do Ministério Público, 

do Judiciário, da Defensoria Pública, da OAB e das Polícias, com um fim maior de elucidar os 

crimes com maior rapidez, com um fim maior de dar celeridade ao julgamento dos processos. 

Isso também é o Brasil Mais Seguro.

O fortalecimento das Ações Ostensivas. Nós temos aqui o fortalecimento das Ações 

Ostensivas, aqui é uma foto aérea, foto por terra. Esse fortalecimento se dá principalmente 

com o apoio que hoje nós recebemos da Força Nacional, aqui em Alagoas: 133 policiais 

militares, 79 policiais civis, 20 peritos, 08 bombeiros. São dotados de 40 homens da Força 

Nacional que estão aqui em Alagoas nos ajudando, nos apoiando, e dedicados 

exclusivamente na questão do trabalho policial para fins de diminuição dos homicídios. 

Mensalmente, todos nos reunimos para fazer, exatamente, o acompanhamento do Brasil 

Mais Seguro, o acompanhamento desses resultados, o que podemos fazer para melhorar 

esses resultados e o que precisamos fazer para juntos combatermos esse problema. 

Instalamos também um grupo de trabalho dentro da Secretaria com vários policiais das 

várias instituições e também da Comunidade LGBT, para que pudéssemos dar um olhar 

diferenciado à Comunidade de LGBT, que vinha sendo vítima de vários crimes. A gente 
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achou por bem criar esse grupo de trabalho, e hoje temos essas reuniões constantes na 

Secretaria, são reuniões mensais aqui na Secretaria. Avançando. Nós aderimos aos 

Programas Crack, é Possível Vencer e Juventude Viva, que são Programas de Apoio ao Brasil 

Mais Seguro, são Programas do Governo Federal que envolvem vários ministérios e várias 

secretarias correspondentes, que aqui não vem ao caso falar, porque o importante é a 

sustentação do social, a ação policial para diminuir a criminalidade. É um Programa grande, 

vasto, e aqui alguns dos senhores já acompanharam de perto as ações desse Programa.

Mas, além disso, precisava ter ações operacionais. Então, colocamos o Disk Denúncia 

integrado, que antes não existia. Secretário Rogério Teófilo, 181 é o número hoje conhecido 

por todos e que serve como denúncia anônima para que as pessoas possam denunciar a 

autoria de crimes e possam denunciar, também, os locais onde se escondem criminosos. E aí, 

nós conseguimos muito sucesso, estamos conseguindo. A prova disso é que instalamos em 

outubro de 2011e o número de chamadas por dia, desde a implantação até agora, aumentou 

329%. Hoje, temos uma média de 40 ligações/dia para o número 181. Isso mostra que a 

população acredita, porque percebe que há um resultado, um retorno disso. Com o 

lançamento do Brasil Mais Seguro, houve um crescimento de 117% desse número de 

chamadas. Nós temos campanha de chamadas pela televisão, e a gente vai acompanhando 

esse crescimento, e hoje nós temos 329% além do que começamos em 2011, o 181. O cidadão 

tem essas armas contra o crime, os senhores vivem isso aí. E aqui, são as chamadas do 181. 

De onde elas vêm? Majoritariamente de Maceió, mas todos os municípios que estão aqui têm 

participação ligando para 181. E os senhores vejam: só tem 13 cidades que não fizeram 

nenhuma ligação até hoje para 181, mas de 89 municípios nós temos ligações para 181. E 

aqui, nós temos o número de ligações feito por cidade, por município, denunciando crimes, 

denunciando criminosos. 

A Campanha Nacional do Desarmamento. Nós aderimos com mais força ainda, com um 

maior engajamento nessa Campanha, e nós começamos a distribuir panfletos, fazer 

propaganda, mostrar que uma arma deve ser entregue às polícias. A arma tem que ser usada 

somente pela força policial. Vejam o número de armas entregue voluntariamente. Em 2011, 

foram 254 armas entregues voluntariamente; em 2012, 272 armas; em 2013, estamos até 

agora, Secretário Fábio Rodrigues, com 428 armas de fogo entregues voluntariamente pela 

população.E aí, nós fizemos uma ação muito interessante, em conjunto com a Secretaria da 

Promoção da Paz, que é fazer com que as pessoas vão a um posto de coleta itinerante. Com 

esse posto de coleta, as pessoas não precisam ir à delegacia ou a um posto da polícia para 

fazer a entrega, e nós temos aqui alguns números para trazer para os senhores dessa coleta 

feita nesse ônibus.Vejam no bairro do Jacintinho, por exemplo, no posto que nós colocamos 

lá, foram recolhidas 12 

Nós criamos a Ouvidoria, intensificamos a Ouvidoria. A Ouvidoria é para que se possa dizer, 

e vamos à comunidade com a Ouvidoria, para mostrar à comunidade que ela tem que 

denunciar a má atuação dos agentes de polícia, tanto os policiais civis, militares, do sistema 

prisional, e tudo mais. O agente de segurança pública que agir de maneira incorreta, ele tem 

que ser denunciado. Eu que fiz essas denúncias à Ouvidoria itinerante e à Ouvidoria fixa 

também, mas nós vamos sempre à comunidade para levar essa ação.

A questão da aeronave. Os senhores viram que adquirimos a aeronave no valor de R$ 6,5 

milhões com recursos do Governo Federal. Essa aeronave é uma Esquilo B2 que está sendo 

usada. Além disso, nós fizemos a aquisição - eu falo apenas de alguns investimentos que nós 

estamos fazendo - do videomonitoramento. Hoje, nós temos em Maceió todo esse ponto 
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com câmeras de videomonitoramento. Aqui na saída da cidade e também na rua Cabo Reis, 

nós temos câmeras OCR que fazem a leitura de placas. Quando o carro é roubado, furtado ou 

clonado, imediatamente passando por uma câmara dessas, ela denuncia, ela acende um 

alerta no computador, que o policial é só abordar esse veículo que está com algum problema, 

com denúncia de roubo, de furto ou de clonagem.Essa última ação que falta fazer é “linkar”o 

banco de dados do DETRAN, que vai acontecer até 15 de maio, na próxima semana. Todos 

os outros já estão funcionando.

Atualmente nós temos todas as câmeras instaladas em Maceió. Nós estamos ampliando, a 

partir de 15 de maio, mais 25% ao contrato, para nós termos um total de 125 câmeras em 

Maceió. Mas, além disso, nós estamos também ampliando as câmeras, e aqui é importante 

colocar são 135 km de fibra ótica que vai fazer com que todas as Secretarias de Governo 

possam se comunicar pela banda larga, sem a necessidade de internet, que fica com 

passagem, com transmissão  de vozes de dados e vários equipamentos policiais também. 

Além disso, sobre as câmeras, convido V. Ex.ª, Sr. Presidente, e os Srs. Deputados que 

desejarem ir até a nossa sala do nosso videomonitoramento para poder ver de perto, 

exatamente, a alta tecnologia, tudo em HD, tudo com zoom, que se a 500m a gente verifica, 

constata, lê a placa de um veículo, por exemplo, é importantíssimo que os senhores tomem 

conhecimento disso.  

Bases comunitárias. Hoje nós já temos seis bases comunitárias:  Selma Bandeira, Carminha, 

Vergel do Lago, Jacintinho, Osman Loureiro e Santa Maria.

Deputado Nezinho, Deputado Pessoa, Professor Pedro Montenegro e Presidente, lá em 

Arapiraca ainda não temos nenhuma base da Polícia Militar funcionando efetivamente. Nós 

temos um  posto no Jardim Primavera, que não funciona como base militar, e nós estamos 

em parceria com a Prefeitura Municipal de Arapiraca para receber três terrenos, um na 

Fumageira, outro no Lago da Perucaba para atender mais o Manoel Teles, que fica na porta 

do Manoel Teles e outro no Jardim Primavera. São lugares que os senhores conhecem bem, 

são locais onde tem os maiores índices de homicídios, que nós vamos implantar e estamos 

com esse projeto de implantação a partir de junho. Por quê? Porque tem que coincidir com a 

chegada dos policiais concursados, que será em dezembro, para que nós possamos entregá-

lo mobiliado e com a polícia comunitária funcionando, porque entregar apenas um posto 

policial, sem interação com a comunidade, não faz com que a comunidade se sinta segura. 

Além disso, em Arapiraca teremos uma delegacia de homicídio, uma delegacia de repressão 

ao narcotráfico. Nós iremos reformar o IML, agora no segundo semestre. Nós teremos o 

Presídio de Craíbas entregue em julho, para que em agosto a gente possa devolver ou 

entregar à faculdade, ao campus, aquela unidade que hoje funciona como presídio. E, a partir 

de então, nós não temos mais presos em delegacia nenhuma. Então, Arapiraca será 

contemplada. Além do mais, nós teremos uma delegacia, uma unidade, uma área integrada 

de Segurança Pública no lado oeste da cidade, que abrange ali o Lago e toda aquela região 

que está crescendo muito, para que nós possamos ter ali uma delegacia de polícia, uma 

unidade policial militar. 

O 3º Batalhão vai ficar apenas no distrito ao leste da cidade de Arapiraca e do Município de 

Novo Lino, Taquarana e Lagoa da Canoa; do lado oeste é Craíbas. Lá ficará uma unidade 

policial que será construída, e no 2º semestre nós teremos construída para entregar no final 

do ano a unidade policial. Arapiraca já precisa há muito tempo de mais efetivo policial e vai 

ser feito dessa forma. O 3º Batalhão serviu há muito tempo com muita eficácia, com muita 

eficiência, mas não dá para dar conta de 15 municípios, inclusive Arapiraca crescendo da 

forma que cresce. 

148147



Antecipei alguns dados de estrutura, mas o sistema de identificação criminal. Hoje nós 

temos aqui a identificação criminal, quatro cadeiras que a gente identifica todo preso que 

entra no Sistema, para que possa ser identificado pela voz, pela digital e pela fotografia, para 

que em qualquer lugar que ele chegue nós tenhamos de forma digital, inclusive uma maleta 

itinerante no interior, para que possamos identificar os presos. E amanhã, se ele estiver com 

o nome de José, Francisco, com o nome que quiser dar, nós possamos fazer o cruzamento 

dessa informação. 

Fizemos a construção da primeira unidade de segurança máxima no presídio alagoano. Essa 

unidade funciona lá no sistema prisional com 192 vagas. Nós investimos também, nesse 

período, um valor de R$ 6,2 milhões. 

Hoje, nós temos 365 presos monitorados eletronicamente, com a tornozeleira. Muita gente 

é contra monitoração eletrônica de presos, porque dizem assim: “Todos os dias nós 

prendemos pessoas em Maceió, em Alagoas, com essa tornozeleira eletrônica.” E, aí, o que 

acontece? Nós fazemos o seguinte: é porque em Alagoas, em razão de não termos o regime 

semiaberto, nós usamos a tornozeleira nos presos mais perigosos, que não era para ser 

assim. 

Se nós tivéssemos uma unidade semiaberta, quando um preso passa no regime fechado, e vai 

progredir para o regime semiaberto, de acordo com a Lei de Execução Penal, nós teríamos 

que colocar em uma unidade semiaberta, onde ele ficasse durante a noite, e durante o dia ele 

trabalhasse ou estudasse. Como nós não temos essa unidade, desde 2006, 2007, nós fazemos 

com que essa pulseira seja colocada nos presos mais perigosos, que progrediram. O que é um 

equívoco, porque ela seria uma alternativa à prisão. Isso vai ser corrigido este ano, e eu vou 

mostrar aos senhores daqui a pouco por isso. 

Temos também concursos das polícias. E aí, o concurso que nós estamos fazendo é da polícia 

militar, da polícia civil e da perícia. Para a polícia Militar, 1.000 vagas para soldados iniciais, 

Deputado Nezinho, e 40 vagas para oficiais. Por que inicial? Por que o estado só pode se 

comprometer com o número que possa absorver, segundo decisão do Supremo. Não pode 

fazer para 2.000 mil vagas, e só chamar 1.000. Ele pode fazer o inverso: ter 1.000 vagas e 

chamar 2.000, 3.000. Então, inicialmente, também o estado se comprometeu a ter 400 vagas 

para policiais civis, sendo 40 delegados. E por quê? Devido ao limite da Lei de 

Responsabilidade Fiscal. 

Passando mais adiante, esse concurso está em andamento, e no 2º semestre, em julho, vai 

iniciar a formação desse pessoal, para que nós possamos em dezembro integrar à sociedade. 

Mas a promessa do governador conosco é que, em tendo espaço na Lei de Responsabilidade 

Fiscal, ele vai chamar mais pessoas para que nós continuemos a formação e para o ano que 

vem termos mais policiais.

Além disso, a perícia oficial, nós conseguimos a aprovação, pela Procuradoria, da 

contratação da fundação que vai realizar o concurso, agora no 2º semestre, da perícia oficial, 

sendo médico legista, perito local de crime e auxiliar de perícia, que é o técnico forense, 

odontologista e papiloscopista, para que possamos mobiliar o nosso novo Instituto de 

criminalista e o nosso novo IML novo. 

O que nós tivemos de avanço nesse período? Aqui, é importante destacar. Alagoas tinha uma 

curva - os senhores vão ver no próximo slide - ascendente nos últimos doze anos nos crimes 

de homicídios. Nós chegamos, em 2011, a uma taxa de 75 homicídios por 100 mil habitantes; 

em 2012, esse número caiu para 64,7 homicídios por 100 mil habitantes. É um número de 
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quase 300 pessoas a menos que foram vítimas de homicídios neste Estado, dá uma redução 

de 13,7%. 

Maceió conseguiu uma baixa ainda maior 21,4%; e Arapiraca, Sr. Deputado Nezinho, Sr. 

Deputado Pessoa, conseguiu baixar, no ano de 2012 com relação ao ano de 2011, 27% a taxa 

de homicídio por 100 mil. Arapiraca não vai mais aparecer no quadro como uma das cidades, 

as primeiras no Brasil, em taxa de mortalidade.

Avançando, nós vamos ver uma curva aqui histórica. Vejam: aqui é o Brasil a partir de 1991. 

Esse dado do Brasil de 1991 é a taxa de homicídio por 100 mil habitantes. O último dado dele 

é de 26,2% em 2010. Alagoas, vocês vejam, a partir de 1999, só fez crescer. E aí, em 2011 nós 

quebramos isso para 2012. A primeira vez que Alagoas desce, que foram aqueles 13% que os 

senhores viram, de 2011 para 2012. 

Então, foi isso que chamou atenção do Brasil, porque esse número é um número auditado 

pelo Ministério da Justiça, que está conosco aqui, diuturnamente, acompanhando de perto 

isso. Os números ainda são altíssimos, mas nós vimos uma curva de queda. 

Vejam os senhores, que quando foi lançado o Brasil Mais Seguro, em junho, nós tínhamos 

uma queda de 6%. Com o Brasil Mias Seguro nós chegamos a 13,7%, que foi aquilo que eu 

falei no final do ano. Nós já havíamos descendo, largando essa descida, e nós conseguimos 

13,7%. Brasil Mais Seguro está aqui em julho.

Temos aqui os números deste ano. Essas taxas são dos anos de 2012 e2013. São dados oficiais 

que estão no site da Secretaria de Segurança Pública do Brasil, e também está no nosso site 

da nossa Secretaria, como Pernambuco com o Pacto Pela Vida, São Paulo, Mato Grosso, 

Paraíba. De janeiro a março já está consolidado no site. Vimos que este ano, nós tivemos uma 

queda, além daquela queda de 13% no ano passado, nós estamos tendo uma queda este ano 

de 6,013% nesse número de homicídios. E Pernambuco, com o Pacto Pela Vida, com todo o 

envolvimento que tem desde 2007, só desceu este ano 3,34%; São Paulo cresceu, todos 

sabem disso, inclusive foi notícia nacional. Nós temos Mato Grosso do Sul com 17% a mais.

Paraíba está praticamente empate conosco, porque lá também eles trabalham como nós, 

dividindo o Estado em região, em área. Nós estivemos com a secretária da Paraíba, e lá estão 

fazendo um bom trabalho nesta linha, e diminuíram 6.28%; Goiás subiu 26%. São alguns 

dados que buscamos nos sites, porque muitos ainda não consolidaram esses três meses. Nós 

queríamos, pelo menos, ter esses três meses consolidados para trazer dados. São dados 

oficiais.

Agora, quero dizer aos senhores o seguinte: não é fácil, porque se fosse fácil, um Estado 

como São Paulo e um Estado como Goiás estavam conseguindo reduzir. Não é fácil, é muito 

complicado diante de toda a fragilidade que tem o Sistema de Justiça Criminal no Brasil, 

diante de toda fragilidade legislativa que nós temos no Brasil, com leis que não mais se 

coadunam com a nossa realidade, nós conseguimos baixar esses números, com a miséria 

campeando, com o crack campeando. 

Avançando. Temos a análise de Alagoas, e a análise que traria é a de 2012. Isso também está 

no nosso site oficial. Temos aqui em 2012 os dias que mais ocorreram homicídios, Crimes 

Violentos Letais e Intencionais em Alagoas. Domingo se sobressai com 22%, e sábado com 

18%, ou seja, 40% dos crimes, dos homicídios, em 2012 aconteceram nesses dois dias. 

Mas aí nós temos mais alguns outros dados interessantes. A população masculina tem sido 

vítima quase na totalidade dos homicídios em Alagoas: 93% das vítimas têm sido do sexo 

masculino, e 6.54% do feminino. Então, veja que temos, aqui em Alagoas, muitas mulheres 
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mortas. Mas a população masculina ainda é muito grande de mortes. 

Temos a idade também. A faixa etária que chama atenção é a partir dos 18 anos até 45 anos, 

com mais de 70% dos homicídios nessa faixa. Nessa faixa de 18 anos até os 29 anos são 37% 

dos homicídios. São dados de 2012.

Temos os instrumentos das mortes que essas vítimas têm morrido: arma de fogo 80%. Essa 

taxa com 80% de arma de fogo – aqui é arma de fogo e arma branca. A pessoa não contente 

em atirar, ela perfura com faca; ou não contente com a perfuração, ela atira. Então se 

somarmos, aqui dá mais de 80% usando arma de fogo. Por isso a importância de fazermos 

essa campanha para desarmar as pessoas, porque as armas de fogo prevalecem como 

instrumentos dessa mortalidade.

Temos aqui mais um dado interessante: o local dessas mortes. Eu quero chamar a atenção 

dos senhores e das senhoras para o seguinte: as pessoas dizem: “São Pedro influencia na 

quantidade de homicídio?” São Pedro não influencia; agora a chuva influencia. E por que 

influencia? Parece até brincadeira, porque vejam: 60% dos homicídios são em vias e locais 

públicos. Se chover torrencialmente, as pessoas não estão na rua nem para matar, nem para 

morrer! Não é verdade? 

Então, vejam, que isso as pessoas dizem: mas por que você está dizendo que quanto mais 

chove menos se mata? É porque é um dado estatístico, onde os locais em vias públicas são 

responsáveis por 60% das mortes, das vítimas de homicídios que estão ali. Só 29% estão em 

casa ou nas imediações; sem contar os locais esmos, que só se vão lá na chuva, ou no sol ou 

no calor. Enfim, por isso que há uma influência. E é importante se registrar isso. 

Montesquieu já falou lá atrás que “o clima influencia no estado de espírito das pessoas” e 

parece ser uma verdade.

Avançando, falaremos dos investimentos que nós temos para os anos de 2013 e 2014, para 

concluir. Temos aqui bases de polícia comunitária. O Governo Federal liberou R$ 5 milhões 

para equiparmos bases de polícia comunitária, 10 bases fixas e 06 bases móveis. Temos, com 

a implantação do policiamento efetivo, que ampliar e implantar a Ronda Cidadã 

definitivamente. Temos aqui um investimento de R$ 1,5 milhão. Depois eu vou destacar de 

onde vem esse recurso. 

Estamos aqui com recurso do Banco Mundial de R$ 1 milhão para fazer um Plano Local de 

Prevenção. Faremos uma pesquisa em toda a periferia de Maceió; no interior do Estado, 

onde os locais que ocorrem e por que ocorrem exatamente esses homicídios. A primeira 

pesquisa nesta área, aqui em Alagoas, vai ser feita através do Banco Mundial.

Temos um programa de valorização profissional, que é o Qualivida. Para esse programa 

temos destinados recursos do Governo Federal de R$ 1,2 milhão para fazer melhoria na 

qualidade de vida do policial, tanto civil, como militar, como corpo de bombeiros e perícia. 

Temos investimentos para a área de tecnologia de R$ 2,3 milhões. Nós temos para melhorar 

a nossa estatística mais R$ 800 mil do Governo Federal. 

Além disso, temos que modernizar a gestão de Informação para as nossas polícias, 

equipando todas elas com equipamentos de gestão, de tecnologia, que a gente possa 

interagir e ter informações em tempo real, nós temos recursos de R$ 1,8 milhão. 

Temos aqui em Alagoas uma coisa fantástica! Quem trabalha com comunicação, quem 

conhece comunicação, e aqui nesta Casa o Deputado Jeferson Morais é da área, sabe. Nós 

vamos implantar a Rádio Comunicação Digital no Estado. A Rádio Comunicação Digital vai 

representar, Deputado Dudu Holanda, 30 torres que iremos espalhar no Estado, e aqui é só 

simbólico, onde teremos comunicação digital cobrindo todo o Estado. Hoje nós temos 
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dificuldades com uma viatura que está no Centro com a Ponta Verde. Nós vamos poder falar 

com Mar Vermelho, sem nenhum problema, com uma viatura sem ruídos de comunicação. 

Nós teremos mais 600 bases de rádios móveis, 2.400 portáteis. Tudo isso com um 

investimento de R$ 30 milhões. 

Já estamos com o processo na praça para licitar, fazer a licitação. São R$ 30 milhões de 

investimento para Rádio Comunicação Digital, com recursos do Governo Federal e recursos 

do Governo do Estado. Esse recurso vai fazer com que nós tenhamos interfaces em função de 

GPS, ou seja, se um policial de qualquer lugar, numa grota, Deputado Val Gaia, no Alto do 

Cruzeiro, tiver um problema lá em Palmeira dos Índios, ou então lá em Pial, Deputado 

Inácio, basta apertar o botão de pânico, que aqui a gente vai ver a localização dele, a 

localização que está o policial, e mandaremos um socorro policial. Não precisa nem ele falar. 

Pode continuar com ele no bolso, e apertar o botão de pânico, Deputado Pessoa. Então, essa é 

a função GPS que nós teremos aqui implantada, a partir do 2º semestre. 

Hoje, nós usamos a viatura com quatro homens, porque a gente não sabe onde a viatura está 

e ele pode ter dificuldade, e a gente não ter condições de mandar socorro. Nós teremos 

comunicação limpa, infraestrutura própria do Estado. Essas 30 torres ficarão no Estado. 

Hoje, a gente pode passar e também transmitir imagens, por exemplo, da TV Assembleia 

numa parceria com o Poder Legislativo, e a TV Assembleia ter a imagem passada para todo o 

Estado, porque essas torres que nós teremos podem captar isso. Nós poderemos fazer uma 

parceria com o Poder Legislativo e ceder para que possa ser usada para isso. Poderemos usar 

isso com a Educação, para que nós possamos ter informações das escolas em tempo real, sem 

precisar de internet, que é falha, através dessas torres que ficarão em nossos rádios de 

comunicação digital. 

Teremos capacidade de transmissão de dados, de voz, como falei a questão de dados, de voz, 

e a conversa encriptada, ou seja,  ninguém vai saber o que se está falando. E hoje, 

infelizmente, as televisões, mas não só as televisões, a bandidagem copia a mensagem do 

policial, porque os nossos rádios são analógicos.

O Centro Integrado de Defesa Social. Nós teremos aqui esse Centro Integrado 

condicionando com tecnologia do CIODS. Vejam aqui como é a ideia. A ideia é uma 

tecnologia de um Centro desses daqui, com atendimento e despacho, com recursos do BID 

de R$ 9 milhões, com recursos próprios de R$ 8 milhões para isso. 

Esse Centro Integrado funcionará, e aqui os senhores estão vendo, aqui tem a SEDS, aqui 

tem aquela antiga Farmácia de Manipulação, que nós adquirimos para poder fazer esse 

Centro nesse espaço integrado para as atividades da Secretaria de Defesa Social. O 

conhecido COPOM, que funcionará aqui integrado nesse prédio. (apresentação dos slides) 

Aqui estamos no Agreste, Deputado Nezinho e Deputado Severino Pessoa. O Centro 

Integrado, também, lá no Agreste, que funciona na entrada do 3º Batalhão hoje. Nós vamos 

fazer com a tecnologia digital, para que possamos, inclusive, ter videomonitoramento, para 

que a gente possa ver as ruas. Teremos o Programa Gênesis, que é do corpo de bombeiros. Se 

hoje alguém leva um tiro, por exemplo, aqui na periferia de Maceió, essa viatura de resgate 

está na SAMU, vai lá atender, e quando chega lá o cidadão morreu. Ou então, em Arapiraca, 

se ele leva um tiro lá na beira do Lago, ou no Povoado, ou no sítio, a viatura tem que voltar 

para o Hospital Hélvio Auto, porque lá é feita a assepsia, e é lá que se vê. 

Nesse caso, não. Nós temos esses quatro postos, inclusive um em Arapiraca, lá no corpo de 

bombeiros, onde a viatura vai ficar lá permanentemente, porque a assepsia será feita nessa 

viatura e vai ficar destacada para poder atender as ocorrências, e não precisa nem estar na 

fila dos veículos que são feitas as assepsias no Hospital Hélvio Auto ou no Hospital de Pronto 
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Socorro aqui, porque isso leva tempo, e isso faz com que atrase o atendimento para socorrer 

a vítima ainda com vida, antes que venha a falecer.

Adquirimos, depois de trinta anos, é interessante e todos se lembram aqui da escada 

Magirus. Se o Edifício Breda pegar fogo, a escada Magirus vai lá e socorre. Hoje, essa escada 

Magirus está totalmente fora dos padrões para o seu uso. Então, nós fizemos o quê? Nós 

adquirimos duas autoescadas dessas, que estão aqui na fotografia, pelo valor de R$ 3,6 

milhões. Nós já licitamos, e agora nós deveremos assinar o contrato ainda este mês de maio, 

porque já foi licitada, já está na Procuradoria para nos autorizar a assinar o contrato, para 

que possamos, ainda este ano, ter duas escadas desse porte, que nós possamos usá-las, uma 

em Maceió e outra em Arapiraca, porque Arapiraca está cada vez se verticalizando mais, 

cada vez que a gente chega lá, a gente vê que está mais vertical e precisa ter escada desse 

porte. Depois de trinta anos, que não tinha isso no Estado.

Estamos construindo o Instituto Médico Legal. A semana passada estivemos lá na 

construção, com a Secretária Nacional de Segurança Pública, o Presidente do Conselho e o 

Governador, vendo essa obra que vai ser inaugurada em um ano com recursos nossos de R$ 

5,5 milhões. Estaremos começando, no 2º semestre, o Instituto de Criminalística, um 

investimento em torno de R$ 10 milhões de recursos próprios para investimentos, também 

vizinho ao IML. E aí, nós temos equipamentos para o IML, inclusive hoje, os senhores 

sabem como que é feita a necropsia? O Médico Legista – e o nosso Perito Legista está aqui -, 

praticamente, não sabe onde entrou a perfuração do projétil, e não sabe onde saiu nem sabe 

onde se alojou. Ele fica cortando a vítima toda, esquartejando a vítima para descobrir esse 

caminho. Estamos adquirindo, inclusive, um “body scanner”, que é automático, que faz 

Raios X, como se fosse ao Aeroporto, e verifica exatamente onde está esse projétil, para que 

possa dar em tempo real essa imagem e que nós possamos emitir o laudo. Isso é algo 

fantástico! Nós estamos adquirindo ainda para mobiliar o IC, Instituto de Criminalística, 

que foi adquirido com recursos próprios. Nós falamos do comparador balístico, do 

cromatógrafo gasoso, aqui em investimentos.

E outra coisa: eu que quero mostrar aos senhores algo interessante. Quando assumimos a 

Secretaria, em 2011, foi dia 26 de janeiro, mas nós temos os dados aqui de 1º de janeiro de 

2011, nós tínhamos no Sistema Prisional 2.090 presos. Nós temos, agora no dia 03 de maio, 

2.970 presos em Regime Fechado no Sistema Prisional. É um acréscimo, daqui para cá, de 

42,1% dos presos no Sistema Prisional. Sabem o que significa isso, senhores? Significa que é 

um recorde no Brasil, porque a média nacional de crescimento da população carcerária no 

Brasil é de 8,5%, ou seja, as Polícias estão prendendo muito. Todos os dias, os senhores veem 

quadrilhas sendo presas, e isso têm feito com que nós... 

Fomos à Arapiraca, à semana passada, Srs. Deputados, eu estive lá pessoalmente, e vimos 

várias autuações feitas, de prisões por homicídios, em Arapiraca. E voltaremos à Região do 

Agreste, porque por essas ilações e outras, mas este mês, graças a Deus, lá em Arapiraca, na 

região, não tivemos nenhum homicídio neste mês de maio até  agora, dentro de sete dias. O 

que é algo inédito! Não se tinha notícia em Arapiraca até um passado recente.

Então, estamos focando alguns pontos que têm esse tipo de ocorrência, para que possamos 

melhorar essa atuação. Vejam! Nós temos aqui um crescimento só este ano, de 1º de janeiro 

de 2013 para 03 de maio de 2013, de 15% da população carcerária. Sem falar nos Presídios 

Federais que temos 76 presos, sem falar dos presos em Delegacias e Casa de Custódia, 

quinhentos e cinquenta, e que a partir do meio do ano, com a entrega - como falei - do 

Presídio do Agreste, não mais teremos. E sem falar, aí é importante observar, que desses 
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2.960 presos, apenas 1.255 foram julgados e condenados; os outros estão aguardando os 

seus julgamentos. 

O Presídio Feminino de Maceió, nós iremos ampliar para mais 200 vagas, e nós temos o 

Presídio Masculino para mais de 1.200 vagas, começando no 2º semestre para terminar até o 

final do ano. 

E nós reabriremos, como eu disse Deputado Dudu Holanda, atrás, o Regime Semiaberto. O 

Baldomero, que outrora foi construído para ser um Presídio de Segurança Máxima de 

Alagoas e que foi recebido e pago como tal, que na verdade, com todo o respeito que tenho a 

todos, lá deveria estar preso também aquele que pagou por esse investimento e também 

quem construiu como sendo e pago como de Segurança Máxima, porque foi caro, foi um 

preço para de Segurança Máxima e não foi. Iremos utilizar esse Presídio como Regime 

Semiaberto, ou seja, o Baldomero, que outrora foi de Segurança Máxima ou tido como tal, vai 

ser a partir de janeiro de 2014, Secretário Fábio Rodrigues, um Presídio Semiaberto, onde 

poderemos deixar as pulseiras eletrônicas tão somente para os presos de menor 

potencialofensivo, e esses presos ficarem em Regime Semiaberto, os presos de progressão 

de regime.

Temos um Presídio sendo construído em Craibas para em agosto fazermos a inauguração. E 

aqui esse Presídio do Agreste, Deputado Nezinho, essa imagem foi da semana passada, 

estava chovendo torrencialmente quando estive lá. Essa imagem é do Presídio do Agreste de 

Craíbas, e nós estaremos entregando para todo o Agreste. 

A partir de agosto, nós não teremos mais presos em Delegacias, e teremos desativado 

definitivamente aquela Unidade do PDLOS, que aquilo, realmente, apesar de entender que 

a UFAL chegou depois do Presídio, hoje a convivência não é mais possível entre aquelas 

duas Unidades.  Então, por determinação do Senhor Governador, estará entregando à 

Universidade o prédio, como combinou lá trás, inclusive com a participação desta 

Assembleia nas negociações, aqui, do Deputado Judson Cabral, que não está presente. O 

Presídio Militar. Nós não temos um Presídio Militar. Nós iremos construir para 52 vagas, 

agora no segundo semestre com recursos próprios. 

Algo que os senhores sabem das dificuldades que temos, que os senhores recebem isso, que é 

com relação à emissão de Carteira de Identidade. Os senhores sabem que hoje nós temos 

dois meses de espera para poder receber uma Carteira de Identidade. Isso é  histórico! Isso é 

terrível para quem precisa ter o seu documento! Nós já licitamos a empresa que vai fazer 

exatamente essa Carteira de Identidade, estamos assinando o contrato já na próxima 

semana com essa empresa, e em dois meses nós teremos em 24h, em qualquer lugar do 

Estado, a Carteira de Identidade emitida, porque compramos a solução. Nós não vamos ter 

Postos de Identificação nosso. A empresa é que vai ter os Postos, a empresa é quem vai ao 

interior, na capital, onde quer que seja, e vai tirar a Carteira. Em 24h passará a Carteira de 

Identidade pronta para o cidadão, ou seja, um avanço significativo. 

Hoje, nós temos a emissão de 151.000 carteiras, uma média/mês de 12.500 carteiras 

emitidas no Estado, em 2012. Esse investimento do Estado, Secretário Fábio, é em torno de 

R$ 17 milhões. Se nós dividirmos esse valor em quatro anos pelo número de Carteiras 

emitidas, grosso modo 600.000, nós teremos um valor que cada Carteira sairá para o Estado a 

R$ 28,50. Esse consórcio que ganhou é o consórcio onde faz parte a Thomas Greg, que é 

quem faz a nossa Cédula de Identidade no Brasil, na Casa da Moeda.  A Thomas Greg também 

faz a CNH. Então, a Thomas Greg vai nos entregar uma Carteira segura, e mais que isso, os 

nossos policiais também terão Carteiras desse mesmo jeito. 

Hoje, nós Policiais Militares temos a Carteira Funcional feita digital com o carimbo, lá. Isso 
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vai se acabar. E o que é ruim nisso? É que na hora da necessidade de ir ao local do crime, o 

policial teve no local do crime, trabalhando, e ele é confundido com o bandido ou  

vice–versa, porque a digital não dá para comparar. E com isso aí vai ser tudo eletrônico e a 

comparação vai ser digital, automática. A partir de mais dois meses, nós teremos isso, e peço 

aos senhores um pouco mais de paciência.

Disso tudo o que eu disse, para encerrar, nós temos um investimento do Governo do Estado, 

para este ano e o próximo ano na Segurança Pública em Alagoas, de R$ 160 milhões. O 

Ministério da Justiça, no Programa Brasil Mais Seguro, com mais R$ 50 milhões. Serão R$ 

210 milhões para a Segurança Pública em 2013 e 2014, isso com uma forma de um asterisco, 

além do valor da folha de pessoal e do custeio, ou seja, não está aí só investimento, sem falar 

em contratação de pessoas, sem falar em aumento de custeio, porque combustível, seguro 

da aeronave e tudo mais recursos são feitos com custeio, sem falar que esse custeio é 

necessário para manter essa máquina. 

Estou dizendo isso, mostrando isso aos senhores, para mostrar que Segurança Pública é 

prioridade do Governo do Estado. Aí está claro. Eu quero dizer aos senhores o seguinte: a 

média histórica de investimento, Deputado Inácio, Deputado Val, da Segurança Pública pelo 

Governo do Estado foi de R$ 9 milhões/ano; a média histórica em Alagoas! 

Só neste ano e no próximo ano, nós iremos investir R$ 160 milhões, graças, claro, à 

aprovação por V. Ex.ªs do empréstimo contraído junto ao BNDES, graças à aprovação junto 

ao Banco Mundial. Isso a gente agradece a V. Ex.ªs pela sensibilidade que tiveram na hora de 

fazer, porque esses recursos faziam muita falta, seriam necessários.

E o problema - como disse lá trás - de Alagoas, da área de Segurança Pública é conjuntural, e 

além de conjuntural, é estrutural. Nós não tínhamos estrutura suficiente para fazer esse 

enfrentamento, e hoje nós deixaremos esse legado para a sociedade alagoana, para o povo 

alagoano, porque sabemos que o próximo ano, quem quer que seja o Governador eleito por 

Alagoas, pelos alagoanos, por todos nós, chegará com a Segurança Pública com uma 

estrutura nunca antes imaginada. Isso é importante colocar. E isso é o que não se vê no dia a 

dia. Nós temos que fazer a qualidade conjuntural, mas também a estrutural. 

Para finalizar, eu deixo só uma mensagem, que não é minha, lógico, e não quiseram que eu 

nem mostrasse, que é uma mensagem de René Descartes: “Não existe método fácil para 

resolver problemas difíceis”. A Segurança Pública é dificílima no Brasil. 

Então, Professor Pedro Montenegro, como não existe métodos fáceis, esse é o caminho, e um 

caminho comprovado por Brasília, é um caminho aprovado pelo Governo Federal, é um 

caminho que nós somos cobrados no dia a dia pela morte do cidadão ali, acolá, pelo roubo 

que acontece, Deputado Nezinho. Mas, se a gente não cuidar dessa estrutura, a gente não vai 

ter nunca perspectiva de melhora.

Por isso, Deputado Medeiros estou finalizando. Quero agradecer a V. Ex.ª por este convite, 

que para mim é uma convocação, que o convite desta Casa para mim é uma convocação como 

Gestor Público que sou. Eu quero agradecer aos Srs. Deputados do Parlamento alagoano, e 

dizer que estarei sempre à disposição para poder vir aqui ou recebê-los lá, qualquer quer que 

seja o instante, para tratar de assuntos que tenho certeza que é do interesse da sociedade 

alagoana e do povo alagoano. E mais que isso, eu estou aqui à disposição para qualquer 

pergunta que os senhores queiram fazer, ou aqui ou lá, onde os senhores acharem 

conveniente, eu estou à disposição. 

Deputado Ronaldo Medeiros- Secretário Dário Cesar, eu gostaria de agradecer as 

explicações de V. Ex.ª. Pode se sentar, sei que a idade ainda aguenta, mas é bom se prevenir. 
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Pode se sentar aqui à Mesa. Vamos passar a palavra para os componentes da Comissão. Mas, 

antes, a pedido do Deputado Edival Gaia, gostaria de tecer alguns comentários sobre a 

participação de V. Ex.ª aqui.

Deputado Edival Gaia – Presidente da Comissão Ronaldo Medeiros e demais membros; 

Secretário de Defesa Social, em nome de V. Ex.ª eu cumprimento todos os que fazem parte da 

Secretaria, mas gostaria também de registrar a presença do Coronel da nossa Polícia Militar, 

o Coronel Dimas que está aqui presente, Secretário de Estado e todos. A gente sabe que o 

problema de violência cai todo em cima da Polícia porque não resolve. Sabemos que isso é 

consequência da falta de educação, da falta de emprego, da falta de assistência, não tem 

indústrias em nosso Estado de Alagoas, fazendo com que muitos pais estejam 

desempregados, muitos pais que não possam dar assistência a sua família.Este é um 

desmando que vem no Estado de Alagoas há muito tempo, mas que, a partir do Governo 

Teotônio Vilela, começou a trabalhar em relação à melhora na Educação, melhora na Saúde e 

melhora na Segurança.Gostaria de dizer, Secretário, que estou satisfeito demais com as  

explicações aqui de V. Ex.ª, até porque nesta Casa se debate quase todos os dias em relação à 

preocupação com a Segurança do Estado de Alagoas e o alto índice de homicídio, e que é 

verdadeiro! Independente de ser Deputado de Oposição ou Deputado de Governo, isso é 

uma verdade! Como também sabemos que não só é no Estado de Alagoas; é no Brasil 

todo.Isso é uma rotina nas discussões, e que é salutar, que é importante, que aqui não é 

contra Governo nem contra ninguém. É pelo Estado de Alagoas, por todas as pessoas que 

estão aqui, em relação à Segurança principalmente. Eu tenho dito que as coisas têm 

melhorado no Estado de Alagoas em relação à Segurança, por mais que a população não 

tenha sentido, até porque eu acho que o Governo, na minha ingenuidade em relação à 

Segurança, acertou a partir do final de 2011, 2012, quando o Secretário assumiu, e vocês 

oxigenaram a Segurança, através daqueles Delegados e daquelas pessoas novas, com 

aqueles que já estão lá há muito tempo, com aqueles policiais experientes. Não só com os 

Delegados, como os Policiais Militares e Civis, que estavam um pouco afastados. Eu acho que 

vocês acertaram. Em qualquer canto tem que ter pessoas experientes e tem que ter aquelas 

pessoas que estão chegando. Acho que, a partir daquele momento, junto com a parceria que 

vocês fizeram com o Governo Federal e o Brasil Mais Seguro, as coisas começaram a 

acontecer no Estado de Alagoas. Logicamente, que os índices que nós temos são de 2008, 

2009, 2010, e foi a partir de 2011, 2012, que começou a diminuir o índice de homicídio do 

Estado de Alagoas. E a população, logicamente, só vai começar a sentir isso a partir do 

próximo ano, porque os dados já vão começar a sair, e a discussão aqui na Casa sempre é esta. 

Gostaria de dizer, apesar de ser o Líder do Governo aqui, que é importante que a gente cobre, 

é importante que esta Casa, que é a Casa do povo, fale, até porque a gente tem que falar o que 

a população está sentindo. Mas, gostaria de parabenizar e dizer a V. Ex.ª  que os 

investimentos que têm sido feitos tem sido de extrema importância. Hoje, a nossa 

Segurança do Estado de Alagoas - Polícia Militar e Polícia Civil - tem armamento, tem colete, 

tem um helicóptero para que vocês possam chegar mais perto de descobrir os crimes. Têm 

diminuído os assaltos em Bancos; os crimes de mando no Estado de Alagoas, praticamente, 

desapareceram. Acho que vocês têm feito um trabalho brilhante!

No caso dessas Bases de Polícia Comunitária que vocês estão fazendo, que estão sendo 

implantadas no Estado de Alagoas, e com muita propriedade o Deputado Ricardo Nezinho 

falou hoje, aqui, que Arapiraca tem que ser contemplada, e vai ser contemplada 

logicamente, porque é a 2ª Cidade maior do Estado de Alagoas, onde o índice de violência lá 

também é bastante. 
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E eu gostaria, até nesta oportunidade aqui, de dizer que V. Ex.ª  estenda mais, se puder 

logicamente, porque V. Ex.ª já explicou que só pode implantar as Bases quando tiver o 

material humano, para que se possa trabalhar nessas Bases comunitárias. Que V. Ex.ª 

expanda isso para Palmeira dos Índios, que é uma cidade grande e que está precisando, para 

Rio Largo, São Miguel  e essa grande Maceió.

A gente sabe também que o Governo não faz concurso público, porque existe a Lei de 

Responsabilidade Fiscal, e o Governo esbarra na Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Infelizmente, o Estado de Alagoas é um Estado pobre, que às vezes quer contratar para que 

possa ter uma Segurança melhor e não pode, porque está proibido fazer concurso. Mas faça 

dentro do possível.

Gostaria de parabenizar V. Ex.ª, e dentro do possível que olhe com mais carinho. Sei que o 

esforço de vocês é grande, eu tenho certeza que o que vocês estão fazendo o que pode fazer.

Gostaria de dizer, como Deputado, que confio demais nessa equipe de V. Ex.ª, na equipe de 

Segurança do Estado de Alagoas. Vocês estão trabalhando e estão trabalhando para 

melhorar. Como disse anteriormente, existem alguns gargalos que precisam ser resolvidos, 

como o concurso; não se pode fazer concurso por causa da Lei de Responsabilidade Fiscal, 

mas o trabalho está certo, está caminhando. 

Acho que precisa cada vez mais que vocês digam à sociedade, o que foi feito hoje aqui, que 

essas explicações sejam passadas para a sociedade. O grande investimento que o Governo 

tem feito, o que está acontecendo, que o índice de violência está diminuindo, para que a 

sociedade possa também ter uma segurança maior. Acho que essa comunicação é 

importante.

Deputado Ricardo Nezinho - Sr. Presidente, Srs. Deputados, em nome do Exmº. Sr. 

Secretário de Defesa Social Dário César, eu quero saudar todas as autoridades aqui 

presentes, Dr. Paulo Cerqueira, o Secretário, que todos se sintam saudados. Realmente, hoje 

este tema em Alagoas é suprapartidário. Não um tema que a gente possa enxergar se é um 

tema do PT, tema do PMDB, tema do PSB, do PPS, jamais. Aí, ele iria até enxergar uma 

coisa muito pequena e miúda. É tanto suprapartidário que já nasce com a aliança de dois 

Partidos - como o Secretário aqui falou - de extremas ideologias diferentes: PT e PSDB.

Na verdade, eu enxergo, hoje, de uma forma leiga, mas sentindo um pouco as aflições das 

pessoas do Município de Arapiraca e do Estado de Alagoas, eu vejo este tema da violência em 

nosso Estado, a princípio, pelo primeiro ponto, como fosse hoje, aqui falando da Tribuna, eu 

não vou falar como exemplo de veterinário, porque falando como veterinário que sou, iria 

dar um exemplo de um animal. Mas, na lógica de um médico, era como o Estado de Alagoas 

estivesse em uma UTI, e por mais que tivesse a condução de um médico competente, e quero 

dizer a V. Ex.ª, Dr. Dário César, da sua competência, da sua presteza da terra, e de toda a sua 

equipe, eu acho que não tem erro nenhum na escolha, na competência e na responsabilidade 

que vocês têm. Mas, por mais que um médico seja bom, por mais que o paciente esteja numa 

UTI, por mais que o médico prescreva uma medicação correta para tirar o paciente da UTI, 

se a dose não for correta, ele não sairá. Se ele precisar de 10 ml para poder injetar na veia do 

paciente, que assim prescreve a literatura, ele dar 0,5ml, a dose está ínfima, está muito 

pouca. E neste exemplo, eu coloco o contingente da Polícia, tanto a Civil, como a Militar. Eu 

acho que por mais que as estratégicas sejam feitas, por mais que as tecnologias estejam 

prontas, por mais que o “staff” da Segurança Pública do nosso Estado esteja preparado para 

o combate, mas se não for empregada a medida certa que não possa nem surtir efeito, mas 

que não possa matar o paciente, que seja nenhuma prescrição correta, eu acho que está 
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dando um grande passo para a saúde da Segurança do nosso Estado. O primeiro ponto: é o 

contingente da Polícia Militar, por exemplo. Já que o Governo Federal está disposto a 

investir tantos e tantos milhões em nosso Estado, já que o Governo Federal enxerga que o 

nosso Estado é um laboratório, para que essa força conjunta - Poder Legislativo, Poder 

judiciário e Poder Executivo - possa, junto ao Governo Federal, rever a questão da Lei de 

Responsabilidade Fiscal. E essa daí, buscar concurso para no mínimo 4.000 a 5.000 Policiais 

Militares. 

Aí, sim! Aí já se começa a enxergar o lado da Corporação, porque se não enxergar dessa 

forma, infelizmente, creio eu, pode ser que a nossa Alagoas saia da UTI, mas vai sair de uma 

forma demorada. E dessa forma demorada, vão morrer quantas pessoas?

Então, este é um ponto, que eu acho importante, que possa realmente ser analisado por 

todos nós, que possa se debruçar na questão de como aumentar esse contingente. A Lei de 

Responsabilidade Fiscal está aí. Mas, como buscar o entendimento do Governo Federal ou 

das Leis Federais ou Estaduais, dos Poderes, para que possa realmente resolver esse gargalo, 

como o Deputado Edival Gaia, Líder do Governo, aqui falou. Então, este é um ponto que eu 

gostaria de ouvir também o Secretário, para que pudesse até nos dar uma posição. 

Secretário, quando foi feito o acordo em junho de 2012 do Plano Brasil Mais Seguro, nessa 

cooperação entre o Governo Federal e o Governo Estadual, foi colocado que o nosso Estado 

em 45 dias deveria apresentar um Plano Estratégico, para que pudesse delinear qual o 

caminho, qual a meta, onde e quando poderíamos chegar. 

Gostaria saber de V. Ex.ª como é que está essa questão do Plano Estratégico? E se está 

pronto, que pudesse remeter a esta Comissão, para que a gente pudesse também ter um 

referencial, para que a gente possa seguir, ver e criticar de uma forma positiva, de uma forma 

profícua, porque essa guerra é de todo mundo. Essa disputa não é do Secretário Dário César! 

Não é do seu Estado! É do Estado de Alagoas como um todo. Ele não tem uma varinha condão 

para poder resolver um problema que não é só deste Governo; é de Governos anteriores. 

Então a questão é que, infelizmente, as pessoas estão morrendo. Gostaria também de saber 

do Secretário Dário César sobre a questão dos recursos para essas Bases comunitárias. 

Quanto está disponibilizado para a construção de Bases comunitárias? Onde serão 

instaladas essas Bases comunitárias? Quais são os critérios para que se possa instalar essas 

Bases comunitárias? E saber quando, de fato, a gente vai perceber essas Bases comunitárias  

atuando de uma forma como preconiza a sua essência, a sua origem? 

Um exemplo: tivemos visitando as Bases comunitárias aqui de Maceió, e também tivemos 

visitando os Postos Policiais de Arapiraca, como o Secretário aqui falou,rapiraca não tem 

nenhuma Base Comunitária. E de fato, olhando aqui em Maceió e olhando em Arapiraca, 

nem na questão física, nem na questão metodológica, não está realmente da mesma forma. 

Mas, quando, de fato, realmente, ela vai atuar de uma forma como Base Comunitária? 

Porque ao visitar algumas Bases comunitárias, aqui, de Maceió, a gente viu alguns detalhes 

que são questões fáceis de resolver. 

Um exemplo: todas as Bases comunitárias possuem duas motos; já vem no Projeto duas 

motos. Em todas as Bases comunitárias que estivemos, nós vimos as motos dentro do 

próprio posto da Base Comunitária sem funcionamento, por quê? Porque o policial militar 

não tinha habilitação com a categoria A, para poder dirigir aquele veículo. Então, é 

importante que, a partir do momento, que temos uma Base Comunitária que tem duas 

motos, no mínimo o Policial Militar deve ser habilitado para conduzir a moto, ou se não é que 

haja um convênio com o DETRAN, e o DETRAN possa, realmente, fornecer gratuitamente 

a habilitação necessária. O que não pode é a gente estar com duas motocicletas doadas pelo 
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Governo Federal, sem nenhuma utilidade prática. Outra questão: vimos também em 

algumas Bases que o monitoramento por vídeo não está sendo feito. Elas ainda estão 

incompletas. Outra questão é que também percebemos que está existindo um rodízio entre 

os Policiais Militares que estão locados naquela Base Comunitária. Então, a partir do 

momento em que o Estado faz uma capacitação, ou pretende fazer uma capacitação, e a 

partir do momento que aquele Policial Militar está ali, tem o perfil de Policial Cidadão, 

Comunitário, eu acho que o rodízio quebra qualquer vínculo, qualquer atuação da própria 

Base Comunitária. Não é como enxergamos que, às vezes, o Policial que está  instalado lá, no 

próprio posto da Base Comunitária, de perfil de PELOPES. Esse Policial não tem o perfil de 

estar conversando com uma pranchetazinha, ou visitando um lar de A, de B ou de C; ele tem a 

função de uma força repressiva. 

Então, nós percebemos essas questões na Base Comunitária. E eu sei que são questões de 

ainda estão no início, como o próprio Secretário aqui falou, as construções serão feitas, está 

esperando que, realmente, possamos ter com esse concurso, que não vai resolver, creio eu,  

pois 1.500 Policiais Militares, a dose é muito pouca, por mais que a gente tenha essa 

dificuldade da Lei de Responsabilidade Fiscal. Acho que o Governo e os Poderes do Estado 

têm que se debruçar para quebrar isso aí, para a gente possa aumentar esse contingente, 

porque não se resolve assim. Secretário, por mais que V. Ex.ª tenha um conteúdo técnico, 

científico, por mais que seja alagoano, por mais que conheça a Pasta, por mais que conheça 

tudo, se não tiver o elemento humano é difícil encontrar uma solução para o problema.

Outra questão: quando a gente vê a questão das Bases comunitárias, V. Ex.ª fala das 

construções. Eu vou falar, e aqui eu tenho alguns dados da própria Secretaria remeteu para 

esta Comissão.

A Organização Mundial de Saúde diz que “para que a gente possa dizer que uma região é 

epidêmica em homicídio, tem que haver 10 mortes por cada 100 mil habitantes”. No Brasil, a 

nossa média é de 26 mortes; em Arapiraca essa média estava 105 mortes, ou seja, a 

Organização Mundial de Saúde diz: “Uma região é epidêmica em homicídio com 10 mortes 

por 100 mil habitantes”. O Brasil está com 26; Arapiraca, na média, em 2010, estava com 105. 

Então, hoje deve estar em torno de 60 a 70, mas para 26 estamos bem além.

Então, olhando o foco Brasil Mais Seguro em Alagoas, Maceió e Arapiraca, hoje aqui da 

Tribuna eu peço para que os Deputados pudessem realmente falar e sensibilizar a própria 

Segurança Pública do nosso Estado, em nome de V. Ex.ª e do Governador do Estado, para que 

olhasse com muita atenção a situação de Arapiraca onde precisamos de no mínimo cinco 

Bases comunitárias, porque lá a gente enxerga cinco localidades que realmente são de alto 

risco: Manoel Teles, Primavera, Cavaco, Planalto, bairro Brasília e Canafístula.

Então, acredito que neste momento se a gente quer baixar os índices, também são dois focos 

importantes: Maceió e Arapiraca. Não que os outros não mereçam; claro que merecem. 

Estão aí no Estado de Alagoas. Mas, por isso, da importância. Quais os critérios que serão 

abordados? Se for por índice de violência, a gente realmente está sendo contemplado, e com 

certeza Arapiraca deve ser priorizada. Outra questão importante é a situação do IML de 

Arapiraca. Creio eu, como V. Ex.ª falou que teria uma reforma, mas a grande importância que 

a reforma possa ter, se esses scanners que V. Ex.ª falou puderem ir pata lá, mil maravilhas, 

mas se não for possível, nós já temos lá um Raio X que praticamente dá para usar, mas falta o 

técnico. E uma grande importância, eu acho dos IML’s do Estado de Alagoas, é o Foco 

Cirúrgico. Creio eu que cada Foco Cirúrgico não vai do que R$ 10 mil. Esse Foco Cirúrgico é 

importante para necropsia. Por quê? O Governo do Estado deu um aumento fabuloso aos 

Médicos Legistas. Eu acho que nessa questão  do aumento, eles estão realmente 
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contemplados. O que precisa realmente, e que eles falam, é que não podem realizar  

necropsias após às 18h porque não existe iluminação suficiente para que possam dar o 

laudo. E com esse Foco Cirúrgico, aí sim, podem dar o laudo. E com o aumento que o Governo 

do Estado deu, porque creio eu, se neste momento tivéssemos o Foco Cirúrgico, e naquele 

mesmo momento surgisse o aumento, eu acho que não iria ter problema nenhum para que 

os Legistas entendessem da importância de fazer a necropsia após às 18h, porque o cidadão 

morre às 18h e o corpo só pode sair às 10h ou 11h do outro dia, porque o plantonista, às vezes, 

chega às 09h, 10h; e o corpo fica lá no IML. Então, eu acho que ações como essas, se 

interligadas, atenuariam muito o problema. 

Outra questão é que Alagoas só tem o Instituto de Criminalística em Maceió. É fundamental 

termos um Instituto de Criminalística em Arapiraca. Se um cidadão morre em Piranhas, tem 

que esperar que um perito saia de Maceió para realizar a perícia e liberar o corpo para o seu 

sepultamento lá no Sertão.  

Quando tivermos um Instituto de Criminalística em Arapiraca o deslocamento será bem 

menor e o atendimento será bem mais rápido. Então, precisamos que essas ações sejam 

tomadas de forma interligada e conjunta.

Então, Secretário, dessa forma, essas são as minhas perguntas. E minha última pergunta é 

que eu gostaria de saber se no final do Plano Brasil Mais Seguro, qual é a perspectiva de 

metas de homicídios por mês no nosso Estado de Alagoas? Porque de acordo com o 

levantamento que tem, a gente tem meses assim que a meta é oito, às vezes a meta é sete. 

E eu gostaria de saber, no final, qual é a meta, através de todo esse Plano, de toda essa força 

conjunta que já está se desenhando, para que a gente possa dizer, no final do Plano, 

chegaremos a “x”; essa é a nossa meta por homicídio.

Deputado Ronaldo Medeiros – Obrigado, Deputado Ricardo Nezinho. A Comissão teve o 

Deputado Ricardo, depois tem inscritos o Deputado Inácio e o Deputado Dudu 

Holanda.Secretário Dário, eu já participei de duas reuniões do GGI, onde tem o alto 

comando do Brasil Mais Seguro aqui em Alagoas, e tem a participação do Ministério da 

Justiça, através da Secretária Regina Miki.Não discuto Segurança Pública sem, logicamente, 

discutir Políticas Públicas, que é educação, esporte, lazer, trabalho e emprego. Nas duas 

reuniões, eu pedi ao Governador para a gente, e ouvi alguns Coronéis, Policiais, Oficiais de 

Polícia, onde também reclamam dessa ausência. 

Em minha opinião, e nós vamos convidar aqui também o Secretário de Trabalho, de 

Educação, Deputado Ricardo, para saber o que é que a Secretaria de Educação está fazendo 

nessas localidades, onde aqui em Maceió nós temos o mapa, e hoje é bem visível a violência? 

O que é a Secretaria de Educação está fazendo junto com o Brasil Mais Seguro para diminuir 

o índice de criminalidade? O que é que o esporte e lazer estão fazendo? O que é que a 

Secretaria de Cultura está fazendo nessas localidades?

Sabemos que em Arapiraca e em Maceió  nós temos aproximadamente 48%, 50%, que um 

mês aumenta, mas a média dos dois dá 48%, 50% de criminalidade. Então, a gente vê que o 

crime está bem localizado. Se a gente conseguir reduzir Maceió  e conseguir reduzir 

Arapiraca, sem descuidar logicamente das outras localidades, porque o crime migra, e V. Ex.ª 

sabe mais do que eu que se apertar um pouco ele termina migrando, nós teríamos um grande 

sucesso.

Venho assim numa luta incansável para que essas Secretarias sejam parceiras oficiais do 

Brasil Mais Seguro aqui em Alagoas. A Comissão não tem Partido. Quando o Deputado 

Ronaldo Medeiros passou a presidir esta Comissão por, logicamente, confiança dos demais 
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membros da Comissão, não é um Deputado do PT, não é  um Deputado do PMDB, como 

falou o Deputado Ricardo. Aqui eu sou Deputado por Alagoas. Eu torço e eu estou 

trabalhando assim diuturnamente para que esse Projeto dê certo, eu quero dar a minha 

contribuição. 

Ontem, estive com o Prefeito de Maceió falando sobre a questão da doação dos terrenos para 

as Bases comunitárias. Hoje, eu estive com o Reitor da Universidade, e lá nós temos terrenos, 

nós temos uma área ali naqueles conjuntos que V. Ex.ª sabe é violenta. 

Já tenho agendado com o Presidente da Câmara de Maceió para que também junto com o 

Prefeito não pressionar, mas acompanhar mais de perto a doação, porque a doação é uma 

contrapartida do Município, e é um espaço pequeno para que essas Bases sejam instaladas. 

Não podemos ter o empecilho nem a desculpa, no mínimo é  obrigação de esses municípios 

já ter doado esses terrenos, porque nós não podemos esperar mais. Perguntava há pouco a V. 

Ex.ª sobre os recursos, e V. Ex.ª confirmou que os recursos do BNDES já estão aqui.

A Comissão, eu não vou adiantar muito, porque nós vamos entregar o Relatório da Comissão 

em junho, que vai ser elaborado pelo Deputado Nezinho, mas eu tocaria num ponto 

importantíssimo: nós teríamos que ter um Batalhão de Polícia Comunitária. 

Hoje, é importantíssima a criação desse Batalhão, por quê? Porque nós temos, logicamente, 

cada Base Comunitária ligada a um Batalhão, e aquele Batalhão de Polícia Comunitária, 

muitas vezes o Coronel, o Tenente- Coronel, que está na gestão desse Batalhão, que está no 

comando, está à frente, necessita desses Policiais para outras atividades, e, logicamente são 

atividades urgentes e emergentes, ele termina buscando, remanejando. E se nós tivermos 

um Batalhão independente, cuidando dessas Bases comunitárias com o Comandante, o 

outro Comandante só iria entrar ali, logicamente, com permissão, e ficaria mais difícil, 

inclusive, o rodízio desses Policiais.

Vou fazer algumas indagações a V. Ex.ª, mas eu deixaria, e nós vamos fazer por escrito 

também, já que, logicamente, é impossível que tudo venha de cabeça e nós não enviamos 

nenhuma pauta, ficou bem livre. Nós gostaríamos de saber da resolutividade dos inquéritos, 

e isso vai por escrito, dos policiais nos crimes de homicídios e os toques aqui em Alagoas sem 

conclusão.

Outra indagação nossa seria se a Ouvidoria é autônoma ou independente? Como está  

disposto no Projeto, no Protocolo de Intenções do Brasil mais Seguro, ou seja, um ouvidor 

eleito pelo Conselho de Direitos Humanos e Segurança. A questão dos cursos de atualização, 

de formação profissional para os policiais. 

E por último, seria que nós já entregamos um documento hoje a V. Ex.ª sobre a questão de 

distribuição dessas Bases comunitárias. Os critérios logicamente nós sabemos que vão ser 

técnicos, mas eu gostaria que a Comissão também discutisse essas questões. Nós já estamos 

visitando o IML, a Perícia, Batalhões de Polícia, as Bases comunitárias, que nós estamos aí 

fazendo um trabalho. Estivemos em Arapiraca com o Deputado Ricardo Nezinho e o 

Deputado Jeferson.

E por último, que tipo de armas está sendo entregue? Se essas armas realmente são armas de 

uso, se estão em condições de uso, ou se são armas que não tem mais uso? Então, são estas as 

minhas indagações, e nós vamos encaminhar um documento para que seja entregue a V. Ex.ª 

e depois tenhamos aí uma resposta. E pedir a São Pedro que mande mais chuva, porque se 

chuva já é bom aqui em Alagoas e que se diminuem os crimes, que São Pedro mande cada vez 

mais chuvas.
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Mas passo a palavra ao Deputado Inácio, que solicitou a palavra.

Deputado Inácio Loiola – Quero cumprimentar todos os Deputados, na pessoa do 

Deputado Presidente desta Sessão, esse alagoano de sete costados, o Deputado Ronaldo 

Medeiros.E cumprimentar toda a estrutura da nossa Secretaria de Defesa Social - eu gosto de 

chamar Secretaria de Segurança, não sei por que, é uma questão até cultural - na pessoa do 

nosso Secretário Dr. Dário César, que eu conheço há muitos anos, quando V. Ex.ª ainda era 

Tenente da nossa briosa Polícia Militar.

Quero discorrer um pouco da Segurança do nosso Estado. Comenta-se por este Estado, que 

época boa era na época de um determinado timoneiro da nossa antiga Secretaria de 

Segurança Pública do nosso Estado. 

E as pessoas, às vezes, esquecem que esses Comandantes, que esses Governos, na época, 

eram quem mandava nos determinados clãs do Estado de Alagoas: do Sertão, do Agreste, da 

Zona da Mata e do Litoral. Todos vocês sabem, perfeitamente. E se criou um mito em relação 

a esses Comandantes da nossa Segurança Pública.

Primeiro, que eu coloquei que não tinham pulso para esses clãs; e segundo, que a realidade, 

Deputado Dudu Holanda, era totalmente diferente. Às vezes, pegavam coitados, Deputado 

Nezinho, e o fim desses miseráveis, que não se respeitavam os direitos humanos, era 

exatamente a ponte de Paulo Afonso. Existia um determinado Cabo da nossa Polícia Militar 

que era incumbido disso. A realidade de hoje é totalmente diferente daquela época; 

totalmente diferente! 

Hoje um dos grandes problemas do Brasil é a questão da segurança. E o que a gente sente 

exatamente, nobre Deputado Ronaldo Medeiros, é que o Governo Federal transfere os seus 

problemas para os Estados e para os Municípios, mas precisa ter essa integração entre o 

Governo Federal, os Governos Estaduais e os Municipais. Mas, tudo hoje neste Brasil o 

Governo Federal fica imune a tudo isso, fica inimputável, e todos os problemas vêm cair nas 

costas, como eu disse, dos Estados e dos Municípios. 

O Deputado Edival Gaia, o nosso Líder de Governo, colocou com muita propriedade o 

trabalho de V. Ex.ª; o Deputado Ricardo Nezinho, inclusive, Deputado Ricardo Nezinho, eu 

conversava aqui com o Secretário Fábio Rodrigues, e não sabia do seu profundo 

conhecimento do problema da Segurança em nosso Estado, é um grande estudioso, fico 

muito orgulhoso. E dizer também, que a gente não pode deixar de reconhecer que esta 17ª 

Legislatura que nós vivenciamos, está fazendo história na história do Parlamento alagoano. 

Ontem, mesmo veio aqui a esta Casa o nosso Vice-Governador José Thomaz Nonô, onde 

falou sobre o FECOEP, esse Fundo de Combate à Erradicação da Pobreza, falou sobre a 

recuperação das Cidades atingidas pela cheia e falou também sobre a questão do Conselho 

do Meio Ambiente, onde esse Conselho está andando paralelamente com a preservação do 

Meio Ambiente e com o desenvolvimento do Estado de Alagoas. 

O Deputado Ronaldo Medeiros falou que - concordo plenamente - o Governo Federal, os 

Governos Estaduais e os Governos Municipais têm que investir em Políticas Públicas. 

Já citei aqui da Tribuna desta Casa que há uns três, quatro meses, eu saia de minha casa em 

Ponta Verde e fui até a Cidade de Marechal Deodoro, num dia de sábado. E por incrível que 

pareça da Ponta Verde até Marechal Deodoro, eu só encontrei, lá pela Praia do Sobral, jovens 

praticando e jogando futebol; a famosa pelada. Então, hoje o jovem está desestimulado à 

prática do esporte, e que hoje, infelizmente, o grande problema da Segurança do nosso País é 

a questão da droga; infelizmente é isso. O jovem deixa de praticar esportes para enveredar 

no mundo da droga, principalmente o crack. 
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Mas a verdade é que em Alagoas, como V. Ex.ª colocou aqui com muita propriedade, nós 

derrotamos vários e vários crimes; o crime de mando. O crime de mando como eu coloquei 

no início, e quem mandava neste Estado eram várias famílias, vários clãs. Nós demos um 

basta, no Governo Teotônio Vilela quem mandar matar é apurado e vai para a cadeia. 

Reduziu-se muito o roubo de cargas, muito e muito; aqueles ônibus que faziam os percursos 

interestaduais e aqui dentro do Estado; os assaltos a Bancos, às Casas Lotéricas, aos 

Correios. 

E o que a gente presencia muito, sente exatamente, é que a Secretaria de Defesa Social do 

nosso Estado, e o Governo Teotônio Vilela prima por isso, é o respeito aos direitos humanos. 

Hoje, nós temos uma Polícia Militar, nós temos hoje uma Polícia Judiciária que respeita, 

exatamente, os direitos humanos. 

Por conta disso, Secretário Dário César, Deputado Ronaldo Medeiros que preside esta 

Sessão, volto a repetir: esta Casa vive mais um dia histórico, porque veio aqui um Secretário 

de Defesa Social, de cabeça erguida, para enfrentar este Parlamento, para ouvir os reclamos 

deste Parlamento, para mostrar o que se está sendo feito em relação à Segurança do nosso 

Estado, e com o objetivo maior de, exatamente, dar cabo àquilo que aflige muito a sociedade 

alagoana, que é exatamente a questão da nossa segurança, que não é só um problema de 

Alagoas, volto a repetir, é um problema do Nordeste, do Brasil e é um problema do mundo. 

Então, quero parabenizar V. Ex.ª, e em nome do Governo Teotônio Vilela, já que faço parte 

deste Governo, com muito orgulho, encerro dizendo: não quero que nos deem razão, mas 

acreditem no nosso desejo de implantar a paz no Estado de Alagoas.

Deputado Ronaldo Medeiros– Obrigado, Deputado Inácio. Deputado Dudu Holanda, com 

a palavra.

Deputado Dudu Holanda – Sr. Presidente desta Sessão Deputado Ronaldo Medeiros, 

Presidente da Comissão; Sr. Deputado Ricardo Nezinho; Deputado Inácio Loiola; demais 

Deputados que estiveram aqui em Plenário ou estão em outras dependências da Casa nos 

assistindo, através da TV Assembleia. Secretário de Defesa Social, Coronel Dário César; 

Comandante da Polícia Militar de Alagoas, Coronel Dimas; Diretor-Geral de Polícia Civil, Dr. 

Paulo Cerqueira, em nome dos três eu quero saudar toda a Cúpula da Segurança e da Defesa 

Social do Estado de Alagoas.

Desde que tomei posse nesta Casa Legislativa, eu tive que aprender a discutir no cotidiano e 

viver este clima sobre as discussões a respeito da Segurança Pública de Alagoas. Desde que 

assumi o mandato, já assumi num clima de precisar, cada vez mais, dos préstimos da 

Segurança do Estado, acredito eu, Secretário Dário César, que assumi a Assembleia um mês 

depois que V. Ex.ª assumiu a Pasta da Defesa Social. E tenho acompanhado o esforço desde 

quando V. Ex.ª era Comandante da PM, depois o Comandante Coronel Luciano, hoje o 

Coronel Dimas, o empenho, o trabalho, a dedicação, a busca, os investimentos, a carta 

branca, porque assim eu já ouvi do Governador Teotônio Vilela Filho, quando disse a mim 

um dia que não era da área de segurança, que é economista, e ninguém mais especialista na 

área do que a vasta experiência de V. Ex.ª. 

Tenho sempre dito da preocupação, do grande empenho, da determinação que V. Ex.ª tem 

tido, da busca por recursos federais junto ao Ministério da Justiça, dos investimentos, dessa 

parceira conjunta do Governo Estadual com o Governo Federal, independente das questões 

partidárias, seja a Presidenta Dilma ou o Presidente Luta do PT, o Governador Teotônio 

Vilela do PSDB, mas, sobretudo, nós temos que dar o testemunho do empenho dos homens 

e das mulheres de bem que faz a Segurança Pública de Alagoas. Isso é incontestável!

Desde quando assumi aqui, como bem disse, eu tive que aprender a tratar e conhecer a área 
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de Segurança, porque quando eu era Legislador Municipal, eu não tratava sobre assuntos de 

Segurança, e sim pontuais assuntos de problemas de localidades de bairros, ainda 

discussões sobre a extinção de Subdelegacias e coisas de tal tipo. Mas, aqui não. Chegando à 

Assembleia, de fato, nós somos procurados por Policiais Militares,  sejam Oficiais ou Praças; 

nós somos procurados por Policias Civis; nós somos procurados por Delegados, enfim, para 

discutir diversos problemas da Segurança, que vai dos problemas de Segurança Pública, de 

problemas de Polícia Preventiva, ou as mesmas questões ligadas à discussão salarial, a 

discussões que venham à modificação do Quadro da PM, das promoções, enfim, aprendi a 

discutir um pouco sobre Segurança. E eu tenho acompanhado como bem disse, os 

investimentos que são feitos na Segurança Pública do Estado em termos de equipamentos, 

em termos de inteligência, como bem foi mostrado aqui na apresentação do vídeo. 

Hoje, esses investimentos de câmeras dentro do Município de Maceió, que ajudam ao Setor 

de Inteligência da Polícia Militar e da Polícia Civil a identificar os veículos roubados, os 

veículos assaltados, fugitivos em rota de fuga de crimes, enfim, a gente tem visto esses 

investimentos.

Mas um fato, Coronel Dário, Coronel Dimas, que devemos ver, temos conhecimento no dia a 

dia, é que a cada dia mais a Polícia Militar de Alagoas perde número de pessoas em sua 

Corporação. Ouvi a explicação, e atentei bem na hora que o Coronel Dário falou, sobre os 

problemas que, nós gestores, convivemos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Conheço isso, 

fui Presidente da Câmara de Maceió e acompanhei os meus limites, que não poderíamos 

chegar aos 70% de pessoal. 

Entendo, compreendo e imagino que seja esse o problema que o Governo do Estado vive em 

termo de número maior de concurso público, para que a Polícia Militar e a Polícia Civil 

possam fazer os exames de concurso público, e depois chamá-los e contratá-los para o seu 

Quadro devido às limitações da Lei de Responsabilidade Fiscal. É compreensível, mas nós 

temos que ter alternativas de suprir essa carência, essa vacância. 

Quando nós não temos quantidade, nós precisamos melhorar a qualidade; quando nós não 

temos quantidade, nós temos que procurar suprir com aquela quantidade mínima que nós 

temos. 

Hoje, eu utilizei a Tribuna da Assembleia Legislativa, e mais uma vez discorro sobre o 

assunto de Segurança Pública. O Deputado Nezinho havia falado, inclusive, sobre as Bases 

comunitárias, inclusive sobre alguns setores de Arapiraca, que aqui já discorreu, já falou, e 

eu também anotei alguns dados cotidianos que nós vivemos aqui em Maceió, por exemplo, 

recentemente em 10h, nós tivemos oito crimes. 

Tenho discutido e ouvido essa questão, como eu falei, dos poucos Policiais, e ontem, por 

coincidência, um amigo policial, também da PM, esteve em meu gabinete, conversava com 

ele, perguntava qual era o maior problema da PM, e ele falava: “Deputado, nós temos 

equipamentos. A Polícia está bem em termos de investimentos que eu já tratei, tem o Setor 

de Inteligência, não falta nada. Nós temos equipamentos. O que falta é pessoal, é um 

problema que a gente vive hoje em termos de número de Policiais, sejam eles Praças ou 

Oficiais”. Imagino que mais ainda os praças porque, como bem disse o Deputado Nezinho, já 

têm 20 anos, 25 anos ou 30 anos, já estão próximos ou se aposentando. Não são mais aqueles 

jovens combatentes para enfrentar essa criminalidade, diuturna, que nós vivemos em 

Alagoas, no Brasil. Isso é no Rio, é em São Paulo, são em outros Estados, como bem mostrou 

o Secretário de Defesa Social, os dados no País todo, que tem dados que são decrescentes; 

outros dados são crescentes. 
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Mas nós vivemos isso no Brasil histórico de problemas sociais, de um País de 3º Mundo ainda 

em desenvolvimento, todos nós que somos esclarecidos sabemos disso. Mas cada um de nós, 

nas nossas funções, deve procurar contribuir para inibir, para diminuir, para coibir, para 

poder resolver esses problemas. Não sei se seremos nós, a nossa geração, que vai fazer isso, 

mas sei que cada um de nós tem a nossa parcela de contribuição a dar.

Era menino ontem, quando conheci o Capitão Dário Cesar e o Capitão Dimas. Pessoas que eu 

tenho amizade estreita com toda a família, a começar com a matriarca D. Dalva, a todos eles, 

respeito e admiração e conheço, sei da dedicação deles durante toda a vida pela Polícia 

Militar de Alagoas. Eu tenho certeza, Dário e Dimas, que a Corporação sempre esteve 

entregue em boas mãos pelos objetivos que ambos têm à frente dessa Corporação. 

Mas nós alagoanos, e eu me incluo, vivemos esse problema de contingente. Nós precisamos 

renovar esse Quadro, nós precisamos fazer mais concurso. Eu sei dos problemas da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, mas, de alguma forma, a gente precisa ter mais Policiais para poder 

diminuir a criminalidade, através da Polícia Ostensiva, através da Polícia Preventiva, para 

que nós não possamos estar nesses momentos.

Como hoje tratei sobre essa questão, contribuindo com o pronunciamento do Deputado 

Nezinho, e sugiro inclusive, não sei, aqui está partindo de um Deputado que tem a boa fé de 

contribuir, de ajudar, a minha opinião, as minhas colocações aqui são sempre no objetivo de 

poder contribuir. Mas, talvez, através dos setores da Ação Social da Polícia Militar, tratar 

alguns Policiais que estejam desmotivados, que venham motivá-los, que esta Casa seja o 

espaço da discussão das questões salariais, evidente que temos que ver as condições do 

Estado, mas nós estamos aqui sempre  abertos para discutir e para  apoiá-los. 

Como bem disse, desde o início deste mandato aprendi a discutir Segurança Pública, aprendi 

a gostar do tema, aprendi a estar alerta e tentar contribuir, através deste Parlamento, com as 

duas Polícias do Estado, com a Polícia Civil e com a Polícia Militar. Sempre que sou 

procurado, tenho e tive essa atenção procurando ajudar no que posso. 

Acho que precisamos cada vez mais capacitar os Policiais Militares, tratá-los caso tenham 

problemas psicológicos, psiquiátricos, haja vista alguns problemas que existem, inclusive 

tem um Capitão, agora recentemente recolhido, salvo engano está no Presídio, com 

problemas de drogas, enfim, coisas da natureza humana que existe em qualquer lugar.

Então, a PM no seu Quadro, não sei precisar, mas 8.000 homens, tem problemas de toda a 

natureza também. Então, cada vez mais nós precisamos investir nesses profissionais, que 

esses profissionais precisam estar com um bom estado psicológico para poder trabalhar, 

para poder defender a sociedade. 

Outra questão, que eu não sei como funciona, mas ouço, é a questão das escalas. Não 

podemos mais, nos dias de hoje, com um efetivo resumido, ter escalas, por exemplo, de 

24hx72h. Não sei se hoje ainda existe, mas como um dia já teve, precisamos, haja vista que 

não tem homens necessários para suprir todas as necessidades, de também apertar um 

pouco esses horários de folga, se são 24hx48h, eu acho que seria o ideal no momento que 

vivemos este problema de pessoas. Alagoas está equipada, mas se não tem pessoal, cada um 

de nós tem que dar o esforço. 

Então, Coronel Dário, a minha intenção aqui sempre foi de ajudar, de contribuir com a 

Polícia Militar do meu Estado, com a Polícia Civil do meu Estado. Esses dados que nós 

discutimos aqui na Assembleia, Secretário Fábio, e ainda hoje eu dizia ao Deputado Edival 
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Gaia: Deputado Edival Gaia, é muito difícil a missão no momento que vivemos com esses 

dados. Eu também faço parte da Bancada do Governo, estou sempre votando aqui os Projetos 

que são bons para o povo, para o desenvolvimento econômico e social do Estado de Alagoas, 

e aqui estou firme. Mas o Parlamento é o espaço das discussões.

 

Esse gesto feito de ontem pelo Governador Nonô e pelo Secretário Dário Cesar é uma 

prestação de contas no Parlamento alagoano, aqui é a Casa do povo de Alagoas. O Governo 

do Estado é um órgão executivo, e nós aqui somos a caixa de ressonância, é aqui onde o 

cidadão popular, as lideranças comunitárias, políticas, empresariais, de qualquer entidade, 

de qualquer instituição, vem discutir os problemas ou buscar as soluções ou os 

encaminhamentos. 

E eu aprendi muito cedo, porque estou hoje exercendo o meu 5º mandato parlamentar, que 

nós temos três funções, o Parlamentar tem três funções: legislar, orientar o Executivo e 

fiscalizar o Executivo. 

Então, neste momento, eu exerço duas funções: fiscalizar, no bom sentido, nas questões de 

observar os dados, como bem anotou o Secretário Dário Cesar, solicitados pelo Deputado 

Nezinho em termos de investimentos, em termos de dados, de base, dados também de 

fiscalização. Como agora, acabo de fazer uma pergunta ao Coronel Dimas, ao Coronel Dário, 

sobre o número da Polícia Militar. Se de fato houve essa diminuição no seu Quadro; se é 

necessário concurso público para poder suprir esse número reduzido de pessoas que foi se 

aposentando, ou que está de licença, enfim, coisas dessa natureza.  E também orientar. A 

orientação nada mais é do que discutir. E quando nós temos alguma sugestão a dar, que 

possa dar, haja vista dados, informações ou experiências já vividas. 

Então, Deputado Nezinho, Deputado Ronaldo Medeiros, eu tenho feito isso no exercício do 

meu mandato, de forma que eu possa ter contribuído nesta Legislatura com o 

desenvolvimento do nosso Estado, com as discussões em todas as áreas, Saúde, Assistência 

Social, Educação e Segurança Pública que é tão complexa, tão complicada, tão problemática. 

Isso em todo o País é um dado histórico, e não é de hoje. 

Mas é isso, Secretário Dário César, eu quero, neste momento que V. Ex.ª está aqui na 

Assembleia Legislativa, dizer da intenção e da colaboração que este Deputado sempre quis 

dar à Polícia Militar do Estado, à Polícia Civil e, sobretudo, à área de Segurança Pública, hoje 

também chamada de Secretaria de Defesa Social.

Deputado Ronaldo Medeiros– Obrigado, Deputado Dudu. Vou passar agora para o 

Secretário Dário César para as suas considerações finais.

Coronel Dário César – Sr. Presidente da Sessão, Deputado Ronaldo Medeiros, Deputado 

Relator da Comissão Ricardo Nezinho, Deputado Dudu Holanda, Deputado Inácio, Líder do 

Governo Deputado Edival Gaia que agora a pouco se ausentou, Deputado Severino Pessoa 

que estava conosco até agora a pouco, teve que voltar para Arapiraca.

Quero só, realmente, para finalizar, Sr. Presidente. Primeiro essas perguntas que foram 

feitas, eu terei o maior prazer em respondê-las por escrito, com detalhes, para que V. Ex.ªs 

tenham, aqui na Comissão, condições de fazer uma avaliação melhor, do que com palavras 

colocadas, inclusive com anexo, com quadros. Quero dizer, Deputado Ricardo Nezinho, que 

eu não me surpreendi com as colocações feitas pelo Deputado Inácio sobre Segurança 

Pública, porque o conheço pessoalmente já há alguns anos, e sei da preocupação dele 

sempre com essa questão. 
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Então, sempre tive alguns contatos com V. Ex.ª, e esse exemplo que V. Ex.ª, Deputado 

Ricardo Nezinho, deu de médico veterinário serve, e muito também, para a Segurança 

Pública. A dosagem tem que ser certa, o remédio tem que ser aplicado na dosagem certa, 

porque se não a gente mata o paciente, e é ineficaz. Quero dizer que a preocupação de V. Ex.ª 

em relação à Polícia Comunitária, a questão de termos um olhar diferenciado com essa 

Polícia de Proximidade, e nessa linha também o Presidente da Sessão Deputado Ronaldo 

Medeiros me falava da criação de um Batalhão de Polícia Comunitária.

Estamos fazendo, e o Rio do Janeiro tem um exemplo nisso, onde tem as Unidades de Polícia 

Pacificadora. Estivemos lá no Rio de Janeiro, vimos que eles criaram a Coordenação de 

Polícia Pacificadora, porque a qualidade da Polícia Pacificadora é um grande Comando na 

Polícia, exatamente é um Coronel que acompanha a execução dessa Polícia no terreno, para 

que não destorça o tipo de policiamento que é feito no Morro do Alemão com o Morro dos 

Macacos, por exemplo.

Então, eles têm lá uma Polícia Pacificadora em cada local, mas a doutrina é a mesma, porque, 

além da formação nivelada, eles têm exatamente uma Coordenação única, que é o que vai ser 

feito aqui em Alagoas. E V. Ex.ªs estarão recebendo, ainda neste 1º semestre, para ter a 

apreciação desta Casa, o Projeto de Lei que trata deste assunto. Tenho certeza que, como 

conhecedores que são do assunto, do tema, irão se debruçar com muito carinho para que nós 

possamos exatamente transformar em Lei isso que V. Ex.ªs estão sugerindo com muita 

propriedade.

Quero falar um pouco, bem rapidamente, sobre a questão de Arapiraca em si, Deputado 

Nezinho. Não é por V. Ex.ª  ser de Arapiraca, mas é porque  todos os  números indicam que 

Arapiraca precisa de um olhar diferenciado, pode ter certeza que nós teremos esse olhar 

diferenciado. E pode ter certeza que nós teremos esse olhar diferenciado na hora dos 

investimentos dos recursos.Como estamos tendo agora, neste momento, mesmo sem os 

recursos estarem sendo aplicados, nós sabemos que, em 2010, Arapiraca ocupava o número 

de cento e tantos mortos por 100 mil habitantes de homicídios. Hoje é um patamar de 60 

mortos, mas ainda é alto.E eu digo a todos os senhores e senhoras aqui, é que as pessoas não 

têm a sensação que está baixando, porque o nosso número é muito alto, o nosso número 

ainda nos deixa muito intranquilos. Mas quem está fora nos outros Estados e o Governo 

Federal percebem que esse esforço de redução não tem outro caminho senão perseguirmos 

esse esforço, porque esse esforço vai fazer com que, em determinado momento, nós 

estejamos na média nacional, que é de 26 por 100 mil, que é o mínimo que nós queremos 

almejar, porque essa é a média nacional. Nós não queremos ser melhor nem pior do que 

outras Unidades Federativas. 

Outra coisa também que V. Ex.ª colocou aqui, foi bem pontualmente sobre a questão do IML, 

falou com muita propriedade sobre o Foco e sobre a questão do Instituto de Criminalística 

em Arapiraca.

Digo a V. Ex.ª que Arapiraca terá um Núcleo de Criminalística. Por que um Núcleo de 

Criminalística? V. Ex.ª que é médico possa fazer algumas perícias mais elaboradas, que 

requer laboratórios melhores, mais qualificados. Essas perícias serão feitas em Maceió, no 

Instituto de Criminalística de Maceió, e o Núcleo de Perícia do Instituto de Criminalística de 

Arapiraca servirá exatamente para que, como V. Ex.ª exemplificou aqui, vá logo para o local 

do crime e faça liberar o corpo, não deixando aquelas famílias que estão ali aflitas. Não só 

pela morte violenta de um ente seu como também pela demora de atendimento daquela 

situação, para que seja resolvida. 
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Então, esse Núcleo de Criminalística de Arapiraca atenderá não só Arapiraca como também 

toda a região do Agreste e do Sertão, diferente do que é hoje. Isso com o concurso realizado, a 

partir do 2º semestre, e com esse pessoal, nós teremos isso resolvido, com um ano do 

concurso. V. Ex.ª tem plena razão no que diz. É por isso que eu digo que V. Ex.ª conhece, como 

poucos, a Segurança Pública. Outros detalhes aqui com relação à questão das Bases 

comunitárias. E aí, eu respondo a todos, inclusive ao Deputado Val Gaia que não está mais 

presente, Deputado Ronaldo Medeiros. É que nós temos o olhar técnico da necessidade, da 

implantação da Base, em razão do número de homicídios por 100 mil habitantes.E não podia 

se justificar, não se justifica que essas Bases só fiquem em Maceió. Não se justifica um 

Município, como Arapiraca, não ter pelo menos três Bases de Polícia Comunitária, pelos 

menos três Bases, porque nós teremos Bases Móveis para atender, Deputado Nezinho, 

Deputado Dudu Holanda, aos locais que a gente precise fazer um recobrimento pela Base 

Móvel, porque é um veículo que já estamos licitando, são seis, e essas Bases são doadas pelo 

Governo Federal, já para que possamos ter essas Bases locais. 

Às vezes, nós não temos um terreno adequado, um terreno que possa ser cedido, uma área 

em razão do aglomerado urbano que não permite, a gente coloca essas Bases Móveis. Não só 

Arapiraca, mas São Miguel dos Campos no Hélio Jatobá se faz necessário, Rio Largo, aqui no 

Novo Mundo, aqui no Tabuleiro do Pinto se faz necessário também ter as Bases. Lá na região 

de Palmeira dos Índios, em Palmeira de Fora e também na região do Alto do Cruzeiro são 

necessárias as Bases. Então, em todos esses locais, que são diversos, nós iremos implantar as 

Bases. 

E nós iremos passar para V. Ex.ª aqui, exatamente, os critérios que nós temos para lotar essas 

Bases, e elas serão feitas. Não basta ter o prédio, porque V. Ex.ª pode ver que uma Base 

Comunitária não precisa ser um prédio. Se V. Ex.ª for ao Carminha, lá tem uma Base, não é no 

modelo tradicional, bonitinha, perfeita, mas está funcionando como tal, porque ali os 

Policiais foram preparados para agir como Policiais Comunitários, Policiais de Proximidade, 

Policiais Cidadãos, cidadãos em termo de comunitário, não cidadãos porque todos nós 

temos que ser cidadãos. 

O curso que nós iremos fazer agora de formação, terá um curso paralelo de formação de 

Polícia Comunitária, porque aí não teremos mais a dificuldade que temos hoje. Qual a 

dificuldade que temos hoje, como V. Ex.ª destacou? Nós temos o Policial que é habilitado, 

mas não é um Policial que tem o Curso de Polícia Comunitária. Ele é um Policial de choque, 

um Policial de intervenção, com outro perfil de Policial. Muitas vezes, ele tem o Curso de 

Polícia Comunitária, mas não tem a vocação para isso; ele é um Policial de rua. Então, é um 

Policial mais do enfrentamento. 

Então, tudo isso V. Ex.ª tem plena razão, e com isso essa Comissão mostra celeridade e o 

olhar crítico, positivo, porque quem critica constrói; e quem só elogia, muitas vezes, apenas 

está fazendo com que a pessoa se iluda que está no caminho certo.

Quero aproveitar também, aqui, Sr. Deputado Ronaldo Medeiros, para agradecer a V. Ex.ª, 

agradecer a esta Comissão, agradecer a esta Casa, e dizer que para mim é uma satisfação 

imensa estar aqui, porque eu acho que aqui, como disse o deputado Dudu Holanda, é a caixa 

de ressonância, aqui é onde estão os anseios da sociedade, aqui é onde V. Ex.ªs são os 

representantes da sociedade, são os nossos representantes, e que defendem os interesses, a 

voz, a fala, os anseios desse povo que é tão distinto, mas por isso que o Parlamento é distinto 

por conta disso, porque cada um representa uma fração dessa sociedade. Quero dizer a V. 

Ex.ªs que não me furtarei em nenhum momento, nenhum dia de estar presente quando 
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A análise do discurso consiste em uma técnica 

científica que examina a estrutura de uma fala e a 

partir disso busca compreender as construções 

ideológicas nela presentes. Com base nessa análise, 

que abrange todos os aspectos do discurso, chega-se 

ao mais importante: o seu sentido. 

Ao procedermos à busca dos sentidos das exposições 

das autoridades do sistema de justiça e segurança 

nas Reuniões Públicas da Comissão Especial, 

depreende-se claramente o seguinte:

I - o esforço hercúleo e bem intencionado do sistema 

de justiça e segurança para enfrentar o quadro 

epidêmico de violência homicida em Alagoas. É 

inegável e meritório os esforços do sistema de justiça 

DA ANÁLISE DAS EXPOSIÇÕES
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e segurança do Estado de Alagoas na busca de reduzir os perversos indicadores da 

criminalidade, sobretudo dos homicídios em Alagoas. Percebe-se nas falas a inquietação e a 

preocupação com essa questão crucial para a sociedade alagoana; 

II - o grau latente de improvisação, espontaneidade e fragmentação. As falas em geral 

careceram de informações precisas ancoradas no rigor técnico cientifico e não responderam 

objetivamente a questão central levantada por cada um dos temas propostos para as 

Reuniões Públicas da Comissão Especial. A honrosa e, ainda assim, parcial exceção foi a 

apresentação sobre a polícia comunitária. Observou-se também a fragmentação entre as 

ações das instituições do sistema de justiça e segurança, o que denota a ausência de uma 

integração sistêmica e orgânica entre os órgãos da segurança pública;

III - a predominância absoluta da concepção restrita e reducionista de segurança pública. 

Impressiona a hegemonia nas falas do paradigma que reduz e restringe as políticas de 

segurança pública à esfera das agências policiais. A confusão corriqueira entre serviços 

policiais e políticas de segurança publica só resultaram em mais violência e criminalidade, 

por confinarem as políticas de segurança pública aos estreitos limites das ações e atividades 

dos órgãos policiais, obstruindo a necessária transversalidade e integralidade das ações de 

segurança pública; 

IV - a inexistência de um programa estadual estratégico para a Segurança Pública em 

Alagoas restou cabalmente evidenciando. Não houver qualquer menção à existência de um 

programa estadual estratégico de segurança pública que contenha ações estruturantes de 

curto, médio e longo prazo, com metas claras e mensuráveis com vistas à redução da 

criminalidade violenta, incorporando em todos os níveis de execução das Políticas Públicas 

de Segurança, de mecanismos de gestão, monitoramento e avaliação;
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AS VISITAS TÉCNICAS 

Outra ferramenta estratégica utilizada pela 

Comissão Especial com o propósito de aferir o 

processo de implementação do Programa Brasil Mais 

Seguro em Alagoas foram as visitas técnicas. No 

Plano de Trabalho da Comissão Especial, o termo 

“visita técnica” é entendido em um sentido amplo, 

para designar não só a visita a um lugar especifico, 

mas também a sua preparação prévia e o seguimento 

com a busca de informações complementares que 

permitam uma percepção acurada do processo de 

desenvolvimento do Programa Brasil Mais Seguro 

em Alagoas.

Foram visitados todos os órgãos periciais do estado 

de Alagoas, a saber: o Instituto Médico Legal Estácio 
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de Lima, o Instituto Médico Legal Médico Legista Edvaldo Castro Alves de Arapiraca e o 

Instituto de Criminalística Perito Dely Ferreira da Silva. O Objetivo das visitas aos órgãos 

periciais foi examinar in loco o funcionamento, a situação e os investimentos na melhoria 

dos órgãos periciais com vistas à investigação qualificada, eficaz e eficiente dos crimes de 

homicídios em Maceió e Arapiraca. 

A VISITA TÉCNICA AO INSTITUTO MÉDICO LEGAL ESTÁCIO DE LIMA

Cabe ao Instituto Médico Legal como principal missão fornecer as bases técnicas e 

cientificas em medicina legal para o processamento e julgamento de causas criminais. A 

mais conhecida das funções do IML é a necropsia, popularmente denominada de autópsia - 

exame do indivíduo após a morte. No entanto, associar o IML exclusivamente às necropsias 

é um equívoco muito comum. Na verdade, este tipo de exame não é realizado com maior 

frequência e regularidade. A maior parte dos exames realizados no IML é em indivíduos 

vivos, pessoas que foram vítimas de acidentes de trânsito, agressões físicas e sexuais etc.

Segundo o festejado legista brasileiro professor doutor Genival Veloso, “O fazer da Medicina 

Legal é técnico e científico a exigir recursos e práticas, mas a montagem da diagnose é 

puramente arte. Como ciência experimental ela é um saber dedutivo, e não indutivo: tem 

uma conclusão empírica, nunca completa, e suas conclusões são sempre prováveis. Mesmo 

assim, o provável nunca é uma abstração, mas aquilo que se situa entre o possível e o real: a 

chamada “probabilidade objetiva”. A medicina legal é bem mais uma ordem do pensar do 
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que do ser. O perito médico-legal, algumas vezes, é transformado em verdadeiro juiz de fato, 

cuja palavra é decisiva ou ponderável em decisões judiciais”. 

Quando da visita técnica da Comissão Especial ao Instituto Médico Legal Estácio de Lima, 

apenas o setor administrativo estava em funcionamento no prédio sede. Os exames em 

mortos estavam sendo realizados na sede provisória nova e os exames em vivos no Hospital 

Sanatório. O quadro é de uma precariedade e improviso inacreditáveis. Nas palavras do 

Diretor do IML, Dr. Luiz Antônio Mansur Branco, o Instituto Médico Legal Estácio de Lima 

padece dos males de “50 anos de abandono”. Logo na entrada as palavras do Diretor foram 

sendo confirmadas. A mesa do atendente da recepção é sustentada por uma pedra. A entrada 

é única e totalmente devassada não havendo qualquer separação entre crianças, mulheres, 

homens e presos. Os presos são prioritários no atendimento, para reduzir a sua permanência 

no local e, assim, minimizar os riscos para as demais pessoas que estejam utilizando o IML. 

O quadro de pessoal é composto de 10 (dez) médicos legistas. Há uma previsão de concurso 

público para 22 (vinte e duas) vagas desses profissionais. No projeto da sede provisória não 

havia previsão de rede de dados e de sistema de refrigeração. Os servidores não recebem 

capacitação ofertada pelo estado há pelo menos 10 anos. O IML Estácio de Lima atende a 45 

municípios. Possui 6 viaturas à disposição do instituto, mas apenas uma estava funcionado. 

As instalações físicas são precárias. Os equipamentos de informática são ultrapassados, as 

instalações inadequadas e em péssimas condições. A saleta em que se realizam exames de 

crimes sexuais é separada da recepção e da sala onde ficam os cadáveres que chegam por 

apenas uma divisória.  A iluminação da sala de exames cadavéricos é precária, sem as 

instalações de esgoto necessárias e com equipamentos para as necropsias totalmente 

inadequados. 

198197



VISITA TÉCNICA AO INSTITUTO MÉDICO 
LEGAL DE MÉDICO LEGISTA EDVALDO 
CASTRO ALVES DE ARAPIRACA 

No Instituto Médico Legal Médico Legista Edvaldo 

Castro Alves de Arapiraca o quadro se repete. A 

precariedade e o improviso são a tônica. A sala em 

que se realizam exames de crimes sexuais é 

inadequada, desconfortável, mal iluminada e com 

equipamentos obsoletos. Os corpos em adiantado 

estado de decomposição são periciados a céu aberto. 

A sala  de necropsia  é  mal  i luminada. Os 

equipamentos de informática estão superados.

O IML Médico Legista Edvaldo Castro Alves, para 

atender a demanda de 52 municípios alagoanos, 

possui 2 viaturas, 1 motorista, 13 médicos legistas, 4 

técnicos forenses, 1 aparelho de raio-x, sem 

operador. Em suma, os serviços de perícia médico 

legal sem a necessária instrumentalização, com 

baixos investimentos e infraestrutura deteriorada, 

além contarem com funcionários em sua maioria 

desestimulados, para os quais não há nenhum 

programa estadual de capacitação continuada, 
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colocam em risco a confiabilidade dos resultados das 

análises periciais por eles produzidos. 

VISITA TÉCNICA AO INSTITUTO DE 
C R I M I N A L Í S T I C A  P E R I T O  D E LY 
FERREIRA DA SILVA

Na Visita Técnica da Comissão Especial ao Instituto 

de Criminalística Perito Dely Ferreira da Silva, 

constatamos que a situação é similar a dos Institutos 

Médicos, com o agravante da precariedade da 

segurança do local e no armazenamento dos 

vest ígios, das  armas, explosivos  e  drogas 

apreendidas. O local onde funciona o IC é facilmente 

devassado, inadequado e impróprio para as 

a t i v i d a d e s  d e  p e r i c i a  c r i m i n a l  e  é  a i n d a 

compartilhado com outros órgãos do estado, alheios 

à atividade da perícia oficial. Embora a competência 

para realização de periciais laboratoriais seja do 

Instituto de Criminalística, o estado não tem de fato 

laboratório. Não há um sistema que monitore a 

custódia de vestígios. 
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O efetivo total de peritos criminais para atender a 

todo o estado é 49, dos quais apenas 4 são 

especialistas em balística. O Diagnóstico da Perícia 

Criminal no Brasil em 2012, da Secretaria Nacional 

de Segurança Pública/Ministério da Justiça, aponta 

que em Alagoas o passivo de armas existentes no 

instituto de criminalística para exame de eficiência 

ou confronto balístico é 1.225 armas. 

Levando em conta o assustador incremento das 

mortes por armas de fogo em Alagoas, como ilustra a 

tabela a seguir, não é difícil deduzir a absoluta 

incapacidade da perícia criminal, mantidas as 

condições atuais de prestar um serviço técnico com 

os padrões mínimos de eficiência, celeridade, eficácia 

e confiabilidade. 
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UF/REGIÃO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010         

Acre 49 67 77 57 60 44 54 59 47 72 73 49,0

Amapá 41 50 53 79 77 56 77 66 70 69 106 158,5

Amazonas 263 223 218 200 255 285 390 434 475 592 660 151,0

Pará 526 625 741 909 1.028 1.253 1.396 1.490 2.058 2.144 2.622 398,5

Rondônia 303 416 409 409 370 408 410 341 305 367 368 21,5

Roraima 52 47 57 45 46 36 41 32 42 34 32 -38,5

Tocantins 123 168 105 144 119 100 114 100 115 145 145 17,9

Norte 1.357 1.596 1.660 1.843 1.955 2.182 2.482 2.522 3.112 3.423 4.006 195,2

Alagoas 495 623 725 783 763 926 1.315 1.563 1.615 1.577 1.725 248,5

Bahia 1.523 1.746 2.073 2.311 2.262 2.319 2.625 3.055 4.387 4.966 4.818 216,3

Ceará   696 706 815 908 959 1.068 1.136 1.316 1.428 1.645 2.113 203,6

Maranhão 204 259 286 370 363 522 524 654 769 868 907 344,6

Paraíba 397 367 451 483 485 571 667 694 781 1.043 1.234 210,8

Pernambuco 3.693 4.028 3.761 3.823 3.405 3.561 3.674 3.772 3.492 3.149 2.667 -27,8

Piauí 133 146 158 199 182 184 244 242 206 228 248 86,5

Rio Grande do Norte 272 312 303 342 372 414 465 557 651 761 652 139,7

Sergipe 307 403 414 363 317 333 424 358 390 455 476 55,0

Nordeste 7.720 8.590 8.986 9.582 9.108 9.898 11.074 12.211 13.719 14.692 14.840 92,2

Espirito Santo 1.030 1,060 1.243 1.213 1.215 1.219 1.325 1.389 1.510 1.574 1.385 34,5

Minas Gerais 1.601 1.744 2.201 2.965 3.400 3.253 3.232 3.172 2.928 2.779 2.629 64,2

Rio de Janeiro 6.757 6.698 7.229 6.819 6.508 6.305 6.026 5.582 4.865 4.592 4.219 -37,6

São Paulo 10.631 11.409 10.229 10.094 8.146 6.376 6.187 4.507 4,237 4.216 3.845 -63,8

Sudeste 20.019 20.911 20.902 21,091 19.269 17.153 16.770 14.650 13.540 13.161 12.078 -39,7

Paraná 1.297 1.517 1.653 1.913 2.078 2.181 2.357 2.429 2.681 2.800 2.759 112,7

Rio Grande do Sul 1.663 1.671 1.732 1.729 1.735 1.751 1.760 1.924 2.053 1.924 1.741 4,7

Santa Catarina 315 361 409 489 447 461 448 464 585 573 531 68,6

Sul 3.275 3.549 3.794 4.131 4.260 4.393 4.565 4.817 5.319 5.297 5.031 53,6

Distrito Federal 591 586 569 655 599 536 518 613 635 766 651 10,2

Goiás 780 813 940 886 982 960 977 1.005 1.289 1.253 1.320 69,2

Mato Grosso 747 635 654 653 521 546 556 591 626 617 603 -19,3

Mato Grosso do Sul 496 442 474 484 419 392 418 431 418 468 363 -26,8

Centro-Oeste 2.614 2.476 2.637 2.678 2.521 2.434 2.469 2.640 2.968 3.104 2.937 12,4

Brasil 34.985 37.122 37.979 39.325 37.113 36.060 37.360 36.840 38.658 39.677 38.892 11,2

%

Números de óbitos por AF, UF e Região. Brasil, 2000/2010

Fonte: SIM/SVS/MS



AS VISITAS TÉCNICAS ÀS BASES COMUNITÁRIAS DE SEGURANÇA

O policiamento de proximidade ou comunitário, na sociedade contemporânea, encontra-se 

amplamente desenvolvido em diversos países do mundo com resultados excepcionais. O 

policiamento de proximidade foi adotado como uma estratégia para aperfeiçoar o 

relacionamento entre a polícia e a sociedade e, assim, melhorar o desempenho da polícia na 

contenção da violência urbana. 

O Acordo de Cooperação para o Desenvolvimento de Ações do Programa Brasil Mais Seguro 

no Estado de Alagoas assim preconiza no item XII entre as atribuições do Estado de 

Alagoas: garantir uma atuação ostensiva e preventiva nas regiões de alta vulnerabilidade 

criminal, através do fortalecimento do policiamento de proximidade.

A Polícia Comunitária é uma das distintas possibilidades de se fazer o policiamento. É uma 

modalidade de policiamento que eclodiu durante as décadas de 1970 e 1980 quando em 

diversas policiais de vários países foram introduzidas inovações em suas estruturas e 

estratégias para enfrentar a questão da criminalidade. Essa diversidade de experiência ao 

redor de vários países com características muito peculiares tiveram em comum:

 

I - realização de consultas à população sobre problemas, prioridades e estratégias de 

resolução;

II - estratégia policial voltada para áreas e problemas específicos;

III - mobilização da comunidade para autoproteção e para a resolução de problemas que 

geram crimes;

IV - foco das ações na resolução de problemas geradores de crime e desordem (prevenção).

Foram visitadas as 5 (cinco) bases comunitárias de segurança instaladas em Maceió, assim 

distribuídas: Vergel do Lago, Conjunto Carminha, Conjunto Selma Bandeira, Conjunto 
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Osman Loureiro e Conjunto Santa Maria e as 2 (duas) na cidade de Arapiraca, no Conjunto 

Brisa do Lago e no bairro Primavera. 

As visitas técnicas iniciaram pela Base Comunitária de Segurança do Vergel do Lago. Na 

ocasião a viatura que serve a base estava no conserto. As duas motos da base foram 

recolhidas ao 1º Batalhão de Polícia Militar por falta de condutores habilitados e o efetivo 

estava incompleto, com 19 policiais militares. A Base atende ocorrências fora da área de 

abrangência e competência especifica. Houve rodízio no efetivo e ameaças a policiais. As 

instalações físicas são boas, embora a sua localização seja inadequada. A base fica na Praça 

Pública longe das residências. (incluir fotos da visita).

A Base Comunitária de Segurança do Conjunto Osman Loureiro na oportunidade da visita 

técnica da Comissão especial estava sem comandante, com efetivo incompleto 19 policiais 

apenas. As motos estavam paradas por falta de policias habilitados. A viatura da Base estava 

com problemas. É constante o uso do efetivo em outras missões e lugares fora do raio de ação 

tecnicamente recomendando de 2 km². A prioridade são as ocorrências. Não tem material de 

expediente/consumo. Há mistura das tarefas do PC e do policiamento ostensivo.  Houve 

ampliação do raio de ação incluindo os Conjuntos Rosane Collor Colibri, Colina e 

adjacências.  O serviço comunitário nunca foi realizado completo. Dois policiais saíram 

devido a ameaças por efetuarem prisões. Há rodízio constante no efetivo. Apenas um 

soldado permanece há dois anos. (incluir fotos da visita).

A Base Comunitária de Segurança do Conjunto Santa Maria, a mais recentemente instalada 

quando da Visita Técnica da Comissão Especial tinha a mobília e os equipamentos 

emprestados. Estava com o efetivo completo de 21 policiais, mas sem nenhuma policial 

feminina. Tem uma viatura, duas motos sem utilização por falta de condutores. Não 

realizada visitas comunitárias e tampouco desenvolve projetos sociais, culturais ou 

educativos. A maioria do efetivo não é detentor de curso de Polícia Comunitária. Na verdade 

nas palavras de um policial da Base “isso aqui é um simples PM Box”. O efetivo da base é 

constantemente empregado em outras missões. (incluir fotos da visita).

A Base Comunitária de Segurança do Conjunto Selma Bandeira, a primeira Base instalada, 

com 4 anos de existência, estava com seu efetivo completo, conforme preconizado para as 

Bases, ou seja, 21 policiais. Uma viatura e duas motos, estas também sem funcionamento por 

falta de condutores habilitados. A BCS do Conjunto Selma Bandeira foi a única que a 

Comissão Especial identificou o desenvolvimento integral dos elementos essenciais do 

policiamento comunitário: as visitas domiciliares, a mediação dos conflitos e o 

desenvolvimento de ações preventivas, educativas, sociais e culturais. 

A BCS do Conjunto Selma Bandeira também atende constantemente ocorrências fora da 

alçada do policiamento comunitário. Possui uma área de abrangência muito superior aos 2 

km² recomendados tecnicamente para o raio de ação do policiamento comunitário. As 

instalações físicas da BCS do Selma Bandeira são adequadas. 

As instalações e os equipamentos da Base Comunitária de Segurança do Conjunto Carminha 

destoam das demais instalações das outras BCS de Maceió que foram construídas e 

equipadas com os recursos federais advindos do antigo Programa Nacional de Segurança 

com Cidadania, o Pronasci. Recursos federais oriundos do convênio nº 228/2008. A BCS 

Carminha funciona num cubículo sem oferecer as mínimas condições de trabalho aos 

policiais e atender a comunidade satisfatoriamente. Não há visitas domiciliares, o efetivo 

estava incompleto e sem formação especifica. A área de atuação da Base também é muito 

superior aos 2 km² recomendados tecnicamente pela doutrina internacional de polícia 

comunitária, abrangendo os Conjuntos Carminha, 1 de Julho, Geraldo Bulhões, Parque das 

Américas e adjacências.

Em Arapiraca, a segunda cidade que concentra os maiores indicadores da violência 

homicida do estado, a situação do policiamento de proximidade é ainda mais preocupante. 

As únicas duas Bases Comunitárias de Segurança existentes no Conjunto Brisa do Lago e no 

bairro Primavera sequer são reconhecidas formalmente como Bases Comunitárias pelo 

Comando da Polícia Militar do Estado. Quando da Visita Técnica da Comissão Especial à 
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Base Comunitária do Conjunto Brisa do Lago encontramos o prédio fechando; após 

insistentes batidas na porta fomos recebidos por um solitário e sonolento policial militar 

que, em trajes de educação física e calçando sandálias, bocejando, nos recebeu. A estrutura 

física da Base Comunitária do Conjunto Brisa do Mar, que foi construída pela Prefeitura 

Municipal de Arapiraca, é excelente. A localização é perfeita. Vizinha a um Centro de 

Referência em Assistência Social e com uma vista ampla do conjunto. No entanto, a mobília 

resume-se basicamente a materiais e cozinha e a camas (há muitas na Base, parecendo um 

grande dormitório). Não há visitas e tampouco atividades comunitárias. Os policias não 

receberam curso de policiamento comunitário. 

Já a Base Comunitária do Bairro Primavera, funciona de modo improvisado numa casa 

antiga, sem ventilação e inadequada para a atividade de policiamento comunitário. 

Também não há visitas e atividades comunitárias, não há equipamentos, a mobília é velha e 

inapropriada e a alimentação é doada por comerciantes locais.

No geral não observamos nas visitas técnica as Bases Comunitárias de Segurança a presença 

das quatro características constitutivas e imprescindíveis ao Policiamento Comunitário: a 

relação de confiança, a descentralização da atividade policial, a ênfase nos serviços não 

emergenciais e a ação integrada entre diferentes órgãos e agências públicas. A seguir, em 

apertada síntese, discorreremos sobre cada uma dessas características nucleares do 

policiamento comunitário. 

A relação de confiança só se estabelece se os policiais estiverem integrados às comunidades 

e às pessoas que nelas vivem, conhecendo profundamente o seu dia-a-dia. Sem essa relação 

de confiança não há policia comunitária. A descentralização da atividade policial diz 

respeito à  autonomia para tomar iniciativas nas atividades de segurança local. A ênfase nos 

serviços não emergenciais significa que no policiamento comunitário as atividades policiais 

são orientadas, prioritariamente, para a prevenção do crime e resolução de conflitos no seu 

nascedouro, tendo como base a comunidade. O acento é o trabalho preventivo. Na polícia 

comunitária a polícia assume funções que não se restringem somente aos atendimentos 

emergenciais e repressivos. Já a ação integrada entre diferentes órgãos e agências públicas 

pressupõe que no policiamento comunitário as ações não são realizadas apenas pela polícia. 

É necessário a atuação de outros órgãos e agências públicas, como prefeitura, unidades de 

saúde, escolas, creches, instituições da assistência social, concessionárias de energia e 

saneamento, Ministério Público, entre outras. Essa coordenação permanente e integrada de 

diversas instituições é fundamental para o êxito do policiamento comunitário, sobretudo 

para o seu mister de prevenir a violência. Afinal, muitos problemas de segurança exigem 

providências para além da exclusiva atividade policial.

No capítulo sobre avaliação do cumprimento das metas do Programa Brasil Mais Seguro, 

retomaremos a análise da implantação do policiamento comunitário com maior 

profundidade e extensão.  

IV - A SITUAÇÃO DA VIOLÊNCIA HOMICIDA EM ALAGOAS

Primeiramente, a escolha do índice de homicídios como indicador geral de violência na 

sociedade emana do fato de que o homicídio representa, per se, a violência levada a seu grau 

máximo e extremo e, em segundo lugar, o Programa Brasil Mais Seguro é focado na redução 

dos homicídios em Alagoas. Da mesma maneira que a virulência de uma moléstia epidêmica 

é mensurada, corriqueiramente, pela quantidade de mortes que dela decorre, também a 

gravidade da situação de violência de uma sociedade pode ser aferida pelo o número de 

homicídios nela presentes. 

As fontes da nossa análise comparativa são: os dados do Sistema de Informação sobre 

Mortalidade do Ministério da Saúde - SIM/MS e o Relatório do Núcleo de Estatística e 

Análise Criminal da Secretaria de Estado da Defesa Social - NEAC/SEDS.
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O Sistema de Informação Sobre Mortalidade - SIM tem 38 anos de existência, sendo 

desenvolvido pelo Ministério da Saúde a partir da unificação de modelos de instrumentos 

utilizados, ao longo dos anos, para coletar dados sobre mortalidade no país. O Sistema de 

Informação Sobre Mortalidade - SIM tem como documento básico e essencial para a coleta 

de dados da mortalidade a DECLARAÇÃO DE ÓBITO (DO). 

O SIM foi avaliado pela Organização Mundial de Saúde - OMS como um sistema de 

qualidade intermediária, no mesmo bloco de sistemas de países como França, Itália, Bélgica, 

Alemanha, Dinamarca, Rússia, Holanda, Suíça. O SIM possui uma longa série histórica de 

dados iniciada em 1979.

O Núcleo de Estatística e Análise Criminal da Secretaria de Estado da Defesa Social - 

NEAC/SEDS coleta e analisa, diariamente, os registros produzidos pelos órgãos de Defesa 

Social através da aplicação tecnológica denominada Sistema de Gerenciamento 

Operacional Unificado – SisGOU. 

O aprimoramento das estatísticas da Secretaria da Defesa Social resulta de uma das 

exigências do Programa Brasil Mais Seguro. A produção das estatísticas diárias é, portanto, 

muito recente. Não há séries históricas longas, não há registro de certificação por órgãos 

externos acerca da confiabilidade do sistema, bem como não são auditadas as estatísticas 

fornecidas pelos diversos setores integrantes da estrutura da defesa social. 

Iniciaremos pelo ano de 2011: 

Segundo o Relatório do Núcleo de Estatística e Análise Criminal da Secretaria de Estado da 

Defesa Social - NEAC/SEDS, no ano de 2011 foram registrados no estado de Alagoas 2348 

homicídios, uma exorbitante taxa média de 6,44 homicídios dia. Já os dados do Sistema de 

Informação sobre Mortalidade do Ministério da Saúde assinalam em 2011 o número de 2244 

homicídios com a taxa de homicídio dia de 6,15. 

Desses homicídios, destaca-se ainda a predominância absoluta do sexo masculino nas 

vítimas como podemos visualizar graficamente abaixo:
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Em Alagoas, o caráter seletivo e desigual da violência homicida contra a população negra é 

evidentemente escandaloso. Utilizando a categoria Negro que resulta do somatório das 

categorias Preto e Pardo, a exemplo do que fazem os Mapas da Violência, estudos conduzido 

pelo o notável sociólogo Julio Jacobo, tivemos em Alagoas em 2011, segundo o Relatório da 

Defesa Social, o absurdo número de 2259 homicídios contra negros. Já os dados do SIM 

registram 2013. Ver os gráficos a seguir: 

Em 2011, seguido o padrão dos últimos anos, o predomínio das armas de fogo nos 

homicídios no estado de Alagoas é absoluto. Ver gráficos adiante com os dados da Defesa 

Social e do SIM.
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A magnitude ingente da juvenilização dos homicídios resultado do processo de 

descivilização, despacificação, desertificação, desdiferenciação, erosão do espaço público 

urbano e do desmonte do Estado de semi bem-estar social pode ser visualizada a seguir:

Observamos nos gráficos a seguir que as Cidades de Maceió e Arapiraca concentraram a 

maioria absoluta dos homicídios ocorridos em Alagoas no ano de 2011.
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No ano de 2012, consoante o Relatório do Núcleo de Estatística e Análise Criminal da 

Secretaria de Estado da Defesa Social - NEAC/SEDS, foram registrados no estado de 

Alagoas 2048 homicídios, uma taxa média de 5,61 homicídios dia. O Sim apresenta para esse 

ano o número de 2004 homicídios com a taxa de homicídio dia de 5,50. 

Em 2012, o número de homicídios praticados contra a população negra continua 

alarmantes. Tivemos em Alagoas em 2012, de acordo com os dados do Relatório de 

Homicídios Dolosos 2011-2012, Secretaria de Estado da Defesa Social a cifra funesta de 1891 

de homicídios negros. Já os dados do Sistema de Informação sobre Mortalidade do 

Ministério da Saúde apontam em 2012 a número de 1868 vitimas de homicídios negros.

falta um grafico aqui
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As Armas de Fogo em 2012 respondem também pela maioria esmagadora dos homicídios.  

A juvenilização dos homicídios em Alagoas no ano de 2012 permanece exponencial. Os 

gráficos abaixo com o número de homicídios por faixa etária ilustram essa característica 

perversa da violência homicida em Alagoas.

As cidades de Maceió e Arapiraca respondem pela estrondosa maioria dos homicídios em 

2012, como podemos visualizar a seguir: 
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V - ACHADOS E EVIDÊNCIAS NOS NÚMEROS DA VIOLÊNCIA EM 
ALAGOAS: 

Observando a regularidade, a constância e a frequência dos homicídios com que acontecem 

todos os anos em Alagoas, com alterações ligeiramente a maior ou a menor no número de 

homicídios ocorridos, como a exemplo dos anos de 2011 e 2012, objeto de nossa análise 

comparativa, é possível afirmar que os alarmantes índices de homicídios em Alagoas 

indicam que estes homicídios não são resultados de decisões tomadas por indivíduos 

isolados. Trata-se de fenômenos de natureza social, produto de multifatores determinantes 

que se originam na convivência dos grupos e nas estruturas da sociedade alagoana que 

provoca diversas e perversas formas de exclusão:

 A exclusão estrutural que é originária do modelo de sociedade concentradora de riqueza 

e espoliadora de direitos; 

 A exclusão absoluta que condena a maioria dos alagoanos a  sobreviver com menos de 

1/2 salário mínimo per capita; 

 A exclusão de representação que não reconhece as demandas reais e legítimas de 

diversos segmentos da população alagoana e se traduz na ausência dessas demandas nas 

agendas, programas e prioridades governamentais;

 exclusão integrativa - as regiões mais vulneráveis aos homicídios em Maceió e Arapiraca 

são as segregadas, apresentando precários vínculos familiares, comunitários e sociais, 

apartadas do usufruto das riquezas, das políticas sociais básicas e dos direitos humanos 

mais elementares. 

Entre os achados e as evidências da nossa análise comparativa entre os dados do Sistema de 

Informação sobre Mortalidade do Ministério da Saúde - SIM/MS e o Relatório do Núcleo de 

Estatística e Análise Criminal da Secretaria de Estado da Defesa Social - NEAC/SEDS, 

destacamos:
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 ■ A incrível regularidade, constância e frequência das características comuns aos 

homicídios em Alagoas. Em Alagoas há amplíssima maioria dos homicídios possuem:

 → Sexo definido: Masculino. A predominância do gênero masculino entre as vitimas da 

violência homicida; 

 → Faixa etária preferencial: os jovens de 15 a 29 anos. Nessa faixa ostentamos a 

inacreditável taxa de vitimização violenta letal de 456 por grupo de 100 mil indivíduos; 

 → Raça/cor: Negra. É brutal a diferença entre a vitimização de negros e brancos em Alagoas; 

  → Instrumento Usual: Armas de Fogo. As armas de fogo respondem por mais da metade das 

mortes violentas. Alagoas é o estado que apresenta as maiores taxas de homicídios 

perpetrados por armas de fogo no Brasil.

■ Uma importante inflexão nas taxas de homicídios em Alagoas no ano de 2012 em 

comparação ao ano de 2011, constatada nos dados do SIM/MS e do NEAC/SEDS, pode ser 

verificada na tabela abaixo:

Essa relevante inflexão nas taxas de homicídios em Alagoas em 2012, não pode ser 

automaticamente atribuída à intervenção do Programa Brasil Mais Seguro. A questão da 

determinação da causalidade dos fenômenos sociais complexos e multidimensionais, a 

exemplo da violência e do crime, não é simples e nem pode ser resolvida aprioristicamente. 

È imprescindível uma rigorosa investigação. Não é suficiente mostrar que um fenômeno, in 

casu, a redução dos homicídios em Alagoas, se segue regularmente a outro, a implantação do 

Programa Brasil Mais Seguro e que existe uma relação entre os dois para se comprovar que o 

primeiro é a causa do segundo. No exemplo clássico, o dia se segue sempre à noite e ambos 

guardam uma intima relação, contudo não se pode atribuir ao dia à geração da noite. 

Um dos aspectos relevantes a ser verificado na busca da determinação da causalidade dos 

fenômenos sociais destacado por diversos pensadores, a exemplo do consagrado filósofo 

liberal John Stuart Mill, é a precedência, o lapso temporal entre a causa e o efeito. Nesse 

sentido é preciso ressaltar que o acordo de cooperação para a implantação do Programa 

Brasil Mais Seguro em Alagoas foi assinado no dia 27 de junho de 2012, praticamente no 

sétimo mês do ano. Portando, o lapso temporal entre a causa, o programa Brasil Mais Seguro 

e o efeito, a redução dos homicídios no ano de 2012 em Alagoas, é apenas parcialmente 

estabelecido. 

A tarefa de determinar à causalidade dos fenômenos sociais é umas das mais complexas, ao 

ponto de David Hume,  filósofo, historiador e ensaísta escocês do século XVIII propugna 

pela impossibilidade de se comprovar a causalidade definitivamente. 

Essa tarefa se complexifica ainda mais quando observamos que em Alagoas, em anos 

anteriores a execução do Programa Brasil Mais Seguro, também foi registrada uma breve 

queda na curva dos homicídios para em seguida voltar a ocorrer um vertiginoso crescimento 

na curva dos homicídios como podemos visualizar no gráfico a seguir:

Taxas de Homicídio (em 100 mil) por Área. Alagoas 1980/2010
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■ Outro aspecto importante a ser sublinhando é que no ano de 2011 a taxa de homicídio em 

100 mil habitantes em Alagoas atingiu o ápice de 71, 9, um patamar espantoso, equivalente a 

patamares de taxas de mortes violentas registrados em países em que ocorreram conflitos 

armados no mundo na segunda metade do século passado.

■ Essa taxa estratosférica de homicídios do ano de 2011 jamais havia sido assinalada na 

longa série histórica dos dados do Sistema de Informação sobre Mortalidade do Ministério 

da Saúde, iniciada nos anos 80, conforme podemos conferir na tabela abaixo: 

Registre-se que em 2012, paradoxalmente à queda nos homicídios, os crimes de latrocínio 

cresceram em Alagoas 159,3%. Embora sejam tipos penais diversos catalogados em nosso 

código penal, tanto o homicídio quanto o latrocínio resultam na aniquilação do Direito 

Humano mais elementar: o Direito à Vida. 
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Fonte: Sistema de Informação sobre Mortalidade do Ministério da Saúde

1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995

1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010*

1980 11,7 14,3 27,2 9,7 22,1 -64,5
12,6 19,2 35,8 13,2 53,1 -63,2
12,6 20,7 31,4 16,7 65,0 -46,7
13,8 26,3 39,8 21,1 91,1 -47,0
15,3 25,0 37,6 20,0 63,0 -46,8
15,0 23,3 37,5 17,5 55,3 -53,3
15,3 24,8 39,4 18,7 62,3 -52,6
16,9 23,0 41,4 15,3 36,5 -63,1
16,8 30,5 53,7 20,5 62,2 -61,8
20,3 33,6 60,8 21,7 35,8 -64,4
22,2 29,2 50,6 19,7 31,7 -61,1
20,8 26,8 42,6 19,7 29,0 -53,8
19,1 23,3 38,8 16,1 22,3 -58,4
20,2 23,8 40,7 15,8 17,8 -61,0
21,2 23,3 38,1 16,3   9,8 -57,2
23,8 27,2 44,9 18,9 14,2 -57,9

24,8 28,1 45,2 19,3 13,5 -57,4
25,4 24,1 36,0 17,8 -5,0 -50,5
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26,2 20,3 28,2 16,0 -22,3 -43,3
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28,5 34,3 57,2 21,5 20,4 -62,4
28,9 35,7 56,6 23,9 23,6 -57,8
27,0 35,1 59,3 21,3 29,9 -64,1
25,8 40,2 63,0 26,7 55,4 -57,5
26,3 53,0 88,8 31,7 101,4 -64,3
25,2 59,6 91,4 40,4 -55,8
26,4 60,3 99,6 37,6 -62,2
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26,2 66,8 100,7 46,8 -53,6
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Tabela Al1 Evolução das Taxas de Homicídio (em 100mil) por Área Alagoas. 1980/2010*

Fonte: SIM/SVS/MS *2010: Dados Preliminares 

Alagoas 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

25,6 29,3 34,3 35,7 35,1 40,2 53,0 56,6 60,3 59,9 66,8 71,9 64,2

Taxas de Homicídio (em 100 mil) por UF Brasil. 2000/2012

Fonte: Sistema de Informação sobre Mortalidade do Ministério da Saúde



■ A isso, acrescente-se que os dados do Relatório do Núcleo de Estatística e Análise 

Criminal da Secretaria de Estado da Defesa Social - NEAC/SEDS relativos ao ano de 2013 

são alarmantes. Até o mês de junho do aludido ano, segundo o já citado relatório, ocorreram 

em Alagoas 1.075 homicídios, equivalente à absurda taxa média diária de 5,97 homicídios, 

indicando deste modo a interrupção da brevíssima curva descendente do número de 

homicídios em Alagoas e, o que é mais grave, uma tendência à retomada do crescimento 

vertiginoso nas taxas de homicídios, como já ocorrerá, lamentavelmente, em anos passados, 

aqui já apresentados graficamente, inclusive na tabela logo acima. Abaixo apresentamos 

esses dados de 2013: 

VI - AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO ESTADO DE 
ALAGOAS NO PROGRAMA BRASIL MAIS SEGURO:

 

Outra forma de proceder à verificação objetiva sobre se de fato existe um nexo de 

causalidade entre a redução dos homicídios verificada em 2012 e a execução do Programa 

Brasil Mais Seguro em Alagoas é o exame do processo de implementação das obrigações 

estabelecidas no Acordo de Cooperação do Programa e de seus prováveis impactos na 

diminuição das ocorrências dos homicídios em Alagoas no ano de 2012. 

Centraremos nossa análise técnica do processo de execução das metas, da elaboração do 

Programa ou Projeto Estadual de Segurança Pública, do garantir a atuação do policiamento 

de proximidade nas regiões de alta vulnerabilidade criminal em Maceió e Arapiraca. (Item 

XII e da implantação do policiamento de proximidade nas regiões de alta vulnerabilidade 

criminal em Maceió e Arapiraca, como previstas no Acordo de Cooperação e na Matriz de 

Responsabilidades do Programa Brasil Mais Seguro em Alagoas. 

❶ O BRASIL MAIS SEGURO EM ALAGOAS FORTALECEU E QUALIFICOU A PERÍCIA CRIMINAL?

A situação de precariedade vislumbrada pela Comissão Especial nas Visitas Técnicas aos 

Institutos Médicos Legais de Maceió e Arapiraca e ao Instituto de Criminalística em Maceió, 

já relatada anteriormente, é um prenúncio visível, palpável e inconteste do não 

cumprimento das metas do fortalecimento e da qualificação da perícia criminal em Alagoas. 

A instalação de um equipamento básico de baixo custo e excelente utilidade como o 

aparelho de raio–X nos Institutos Médicos Legais de Arapiraca e de Maceió, uma das metas 

do Brasil Mais Seguro não se concretizou.

A disponibilização de equipe da perícia para local de crime e de um veículo para coleta de 

cadáveres 24 horas por dia para atuar em conjunto com a Delegacia de Homicídios não foi 
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implementada em razão da absoluta insuficiência do efetivo de Peritos e da escassa frota de 

veículos. 

A reestruturação da Perícia Oficial de Alagoas não ocorreu nem houve sequer a elaboração 

de projeto de lei com tal finalidade. O concurso público em andamento, além de insuficiente 

para suprir as carências e as lacunas da Perícia Oficial, não prevê a possibilidade de formação 

de cadastro de reserva. 

Para exemplificar o dramático quadro da Perícia Oficial alagoana, basta assinalar que o 

estado de Alagoas, muito embora detenha a maior taxa de mortes por armas de fogo em cem 

mil habitantes, conforme anteriormente demonstrado, conta apenas com 4(quatro) peritos 

em balística. 

Registre-se ainda que não existe nenhuma unidade da Perícia Oficial fora da cidade de 

Maceió, o que sobrecarrega os Peritos de locais de crimes, que são obrigados a longos, 

penosos, ariscados e constantes deslocamentos. 

A incorporação integral da bolsa formação ao salário dos Peritos não foi efetivada. A 

previsão era que até agosto de 2013 o Governo do Estado enviasse o projeto de lei à 

Assembleia Legislativa, o que não ocorreu. A destinação do prédio do antigo Hotel Beiriz 

integralmente para a Perícia Oficial não se concretizou, bem como a construção do novo 

prédio do Instituto de Criminalística, cujas obras sequer foram iniciadas.

Logo, como constatado aqui de modo cabal e irrefutável, a meta da qualificação e do 

fortalecimento da Pericia Criminal em Alagoas preconizada pelo Programa Brasil Mais 

Seguro não se realizou plenamente. 

Os nós górdios do baixo efetivo do quadro de peritos criminais, das improvisadas estruturas 

físicas dos Institutos Médicos Legais e de Criminalística e da ausência de equipamentos 

básicos, a exemplo de um aparelho de raio -x,  que impedem o fortalecimento e a 
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qualificação da Pericia Criminal em Alagoas, permanecem inalterados, obstruindo a 

excelência, a celeridade, a efetividade e a resolutividade dos serviços periciais em Alagoas. 

   

Inclua uma foto do IC ou do IML

❷ O POLICIAMENTO DE PROXIMIDADE NAS REGIÕES DE ALTA VULNERABILIDADE CRIMINAL DE MACEIÓ 

E ALAGOAS COM O BRASIL MAIS SEGURO FOI EXPANDIDO? 

O primeiro registro digno de nota é que no período que compreende um ano e cinco meses da 

execução do Brasil Mais Seguro em Alagoas, em que pese os vários e desencontrados 

anúncios, que alteram a localização e a quantidade de bases a serem instaladas ao sabor da 

“onda” de crimes e da pressão da opinião pública, apenas mais uma Base Comunitária de 

Segurança foi instalada no município de Maceió, no conjunto Santa Maria. Em Arapiraca 

não houver a instalação de nenhuma nova Base nesse período, o que por si, já é sinete 

revelador das enormes dificuldades que caracterizam a execução do Programa Brasil Mais 

Seguro em Alagoas. 

A ampliação do policiamento de proximidade é um dos eixos centrais e prioritários do 

Programa Brasil Mais Seguro em Alagoas, sendo uma das obrigações do estado de Alagoas. 

Portanto, é inexplicável e inaceitável a lentidão e a morosidade no processo de expansão do 

policiamento de proximidade comunitário nas regiões vulneráveis à violência homicida de 

Maceió e Arapiraca. 

Ressalte-se ainda o alto grau de improvisação no processo de instalação da única base, já 

descrito anteriormente, e o distanciamento da referida base da doutrina e da filosofia do 

policiamento comunitário. A única base instalada nesse extenso período de 01 ano e 05 

meses do Programa Brasil Mais Seguro em Alagoas funciona nos moldes dos antigos PM 

BOX.

Com essa demora injustificável, a cobertura do policiamento de proximidade na cidade de 

Maceió é baixíssima e limitada. Não abrange integralmente ao menos umas das zonas hot ou 

malhas criminais da cidade de Maceió, ilustradas no gráfico abaixo:
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Já na cidade de Arapiraca as únicas duas Bases de Segurança Comunitária existentes na 

cidade sequer são reconhecidas enquanto tal pelo Comando da Policia Militar do Estado de 

Alagoas e operam fora dos padrões do policiamento comunitário. Em Arapiraca, assim como 

em Maceió, a cobertura do policiamento de proximidade é absolutamente insuficiente. 

Bairros da cidade do agreste alagoano que concentram altas taxas de homicídios não 

possuem nenhuma base de polícia comunitária, a exemplo de Manoel Teles, Brasília, 

Canafístula, entre outros.

Feito esse registro revelador da leniência do estado de Alagoas no adimplemento da meta de 

expansão do policiamento de proximidade nas áreas vulneráveis à violência, passaremos, à 

luz das Visitas Técnicas realizadas pela Comissão Especial às Bases Comunitárias de 

Segurança instaladas em Maceió e Arapiraca e da robusta literatura especializada sobre o 

tema, ao exame do funcionamento as bases comunitárias. 

As estratégias de policiamento comunitário ou de proximidade acentuam o seu caráter 

preferencialmente preventivo, com vistas à diminuição da criminalidade, à redução de dano 

às vítimas e à comunidade e à alteração dos fatores ambientais e comportamentais que 

potencializam os crimes. 

A Polícia Comunitária é uma das distintas e inteligentes possibilidades de se fazer o 

policiamento. É uma modalidade de policiamento que eclodiu fortemente durante as 

décadas de 1970 e 1980 tendo como características comuns: 

I - a realização de escuta da população sobre problemas, prioridades e estratégias de 

resolução;

II - a estratégia policial voltada para áreas delimitadas e problemas específicos;

III - a mobilização da comunidade para autoproteção e para a resolução de problemas que 

geram delitos e crimes;

IV - o foco das ações na resolução de problemas geradores de crime e da desordem.

A Police Foundation - Fundação da Polícia, organização voltada para pesquisa sobre temas 

relacionados à polícia, sediada em Washington DC, Estados Unidos, entende que 

policiamento comunitário é baseado em três elementos:

 1) o trabalho da polícia é resolver problemas e não apenas responder a incidentes; 

2) a polícia deve se preocupar com problemas relacionados à desordem e à incivilidade tanto 

quanto se ocupa com crimes graves; 

3) a redução do crime e da desordem implica que a polícia trabalhe cooperativamente com a 

população de cada bairro para identificar suas preocupações e resolver seus problemas.

Nas Visitas Técnicas realizadas às Bases Comunitárias de Segurança de Maceió e de 

Arapiraca não observamos, no geral, a presença das quatro características constitutivas e 

imprescindíveis ao Policiamento Comunitário: a relação de confiança, a descentralização da 

atividade policial, a ênfase nos serviços não emergenciais e a ação integrada entre 

diferentes órgãos e agências públicas. Em breve resumo, descreveremos cada uma dessas 

características nucleares do policiamento comunitário. 

 1. A relação de confiança só se estabelece se os policiais estiverem integrados às 

comunidades e às pessoas que nelas vivem, conhecendo profundamente o seu dia-a-dia. 

Sem essa relação de confiança não há polícia comunitária. Na experiência alagoana, essa 

relação está seriamente solapada por duas questões básicas: o raio de jurisdição das bases 

muito superior aos 2Km² recomendados tecnicamente e o constante emprego do efetivo 

policial das bases em atividades de policiamento tradicional.

 2. A descentralização da atividade policial diz respeito à autonomia para tomar 

iniciativas nas atividades de segurança local. Não há essa autonomia, pois as bases estão 

hierarquicamente subordinadas ao batalhão da área da sua jurisdição. 

 3. A ênfase nos serviços não emergenciais significa que no policiamento comunitário 

as atividades policiais são orientadas, prioritariamente, para a prevenção do crime e 

resolução de conflitos no seu nascedouro, tendo como base a comunidade. Como já 
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dissemos, o efetivo policial das bases é constantemente empregado em serviços distintos 

aos do policiamento comunitário. 

 4. A ação integrada, permanente, cooperativa e solidária entre os diferentes órgãos e 

agências públicas pressupõe que no policiamento comunitário as atividades não são 

realizadas exclusivamente pela Polícia Militar. É necessária a atuação de outros órgãos e 

agências públicas, como prefeitura, unidades de saúde, escolas, creches, instituições da 

assistência social, concessionárias de energia e saneamento, Ministério Público, entre 

outras. A Polícia Militar é a única e solitária agência pública envolvida no policiamento 

comunitário em Alagoas. Inexiste uma atuação colaborativa permanente e integrada de 

outros órgãos públicos no policiamento comunitário. 

Outra questão que destoa das características basilares do policiamento comunitário nas 

comunidades de Maceió e de Arapiraca em que estão instaladas as Bases Comunitárias de 

Segurança é ausência da participação da comunidade em Conselhos Comunitários de 

Segurança. A exceção é a Base Comunitária do Conjunto Selma Bandeira em Maceió onde 

constatamos a existência do referido Conselho. No policiamento comunitário a participação 

democrática da população é essencial para o seu êxito, sendo estimulada e organizada em 

Conselhos Comunitários de Segurança. 

Constatamos que o policiamento comunitário em Alagoas é uma figura de retórica política 

utilizada para legitimar uma forma de policiamento que não guarda a menor identidade, 

coerência e correspondência com o policiamento comunitário. 

É preciso evitar que ocorra, em virtude da amplíssima publicidade governamental sobre o 

policiamento comunitário, o “efeito aureola”. O renomado Jean-Paul Brodeur faz menção a 

esse fenômeno que tem o condão de impedir a observação crítica e científica de 

determinadas políticas que gozam de ampla propaganda oficial.

O policiamento comunitário, afirmam os consagrados pesquisadores KOLNICK, Jerome H. 

e BAYLEY, David H., merece ser celebrado apenas se estiver ligado a um distanciamento das 

práticas operacionais passadas, e somente se ele refletir uma nova realidade tática e 

estratégica. E continuam os citados pesquisadores: prevenção comunitária do crime, 

reorientação do patrulhamento, aumento da responsabilidade e descentralização do 

comando. São esses, assim, os quatro componentes programáticos que sempre se repetem 

quando o que se traz para a ideia de policiamento comunitário é mais do que apenas um 

discurso vazio. 

Na mesma direção, alerta o celebrado cientista social Jean-Paul Brodeur sobre o uso 

abundante e propagandístico do conceito de policiamento comunitário rotulando projetos e 

programas sem a menor identidade e coerência com a doutrina e a filosofia do policiamento 

comunitário. 

Inclua um foto das visitas às bases preferencialmente a de Arapiraca ou do Conjunto 

Carminha

❸ O PROGRAMA OU PROJETO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA COM AÇÕES ESTRUTURANTES DE 

CURTO, MÉDIO E LONGO PRAZO, FOCADO NOS MUNICÍPIOS COM MAIORES ÍNDICES DE VIOLÊNCIA DO 

ESTADO, TENDO COM METAS A QUALIFICAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO CRIMINAL E O FORTALECIMENTO DA 

PRESENÇA OSTENSIVA DE POLÍCIA DE PROXIMIDADE FOI ELABORADO?

O item II do Acordo de Cooperação para o Desenvolvimento do Programa Brasil Mais Seguro 

em Alagoas previa, entre as obrigações do estado de Alagoas, a elaboração no prazo máximo 

de 45 (quarenta e cinco) dias, do Programa ou Projeto Estadual de Segurança Pública com 

ações estruturantes de curto, médio e longo prazo, focado nos municípios com maiores 

índices de violência do estado, tendo com metas a qualificação da investigação criminal e o 

fortalecimento da presença ostensiva de polícia de proximidade. 

Um Programa ou Projeto Estadual de Segurança Pública pressupõe um conjunto articulado 

de atividades dirigido a situações-problema às quais se busca responder. Caracteriza-se 

pela: eficácia, ou seja, a capacidade de produzir os resultados esperados; eficiência, que é a 
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capacidade de produzir os resultados desejados com o menor dispêndio de recursos 

humanos, materiais e financeiros; e efetividade, isto é, a capacidade de produzir resultados 

permanentes, diretos e indiretos, usualmente definidos como impactos.

O Programa ou Projeto Estadual de Segurança Pública seria uma ferramenta estratégica de 

gestão, atuando decisivamente na superação da fragmentação das ações da segurança 

pública, na suplantação da dispersão, na ruptura do insulamento e no estímulo à sinergia.

Somente a adoção de um Programa Estadual de Segurança superaria a concepção obsoleta e 

arcaica segundo a qual a segurança pública é um assunto exclusivamente policial. O 

Programa Estadual de Segurança envolveria a administração pública integralmente e a 

sociedade civil. Desse modo, a segurança pública deixaria de ser compartimentada e isolada 

como uma mera questão de polícia para se tornar uma questão de política pública.

O Programa Estadual de Segurança Pública agregaria racionalidade, funcionalidade, 

intersetorialidade e inteligência à segurança pública em Alagoas. 

Neste sentido, o renomado cientista social Luiz Eduardo Soares é taxativo: “É preciso que se 

coloquem em prática políticas públicas inteligentes e pluridimensionais, intersetoriais e 

sensíveis às especidades locais. Políticas de larga escala capazes de interceptar as 

microdinâmicas imediatamente geradoras da criminalidade violenta, sobretudo de 

natureza letal, devem ser estimuladas...“ 

Segundo o citado cientista social, o quadro da insegurança tende a agravar-se, sobretudo, se 

persistirem duas condições: “a) um sistema institucional de segurança pública 

fragmentado, ineficiente, corrompido, desacreditado, brutal, racista, alimentador do 

circuito da violência e da própria criminalidade, que não valoriza seus profissionais e b) o 

empreendorismo do tráfico de armas e drogas o qual, ativamente, tira proveito da 

precariedade das condições de vida e da vulnerabilidade dos processos subjetivos dos jovens 

com ralas e raras oportunidades e perspectivas de integração.”

240239



Durante as reuniões públicas da Comissão Especial, a inexistência do Programa Estadual de 

Segurança Pública em Alagoas ficou fartamente evidenciada. Não houver em nenhuma das 

falas das autoridades da área da segurança pública qualquer menção à existência do 

Programa ou Projeto Estadual de Segurança como estabelecido no Acordo de Cooperação 

para o Desenvolvimento das Ações do Programa Brasil Mais Seguro em Alagoas.

Na busca da confirmação da existência ou não do Programa ou Projeto de Segurança, a 

Comissão Especial requereu oficialmente à Secretaria Nacional de Segurança Pública do 

Ministério da Justiça, Dra. Regina Miki, informações sobre o cumprimento dessa obrigação 

do estado de Alagoas, e dela obteve a seguinte e lacônica resposta datada de 04 de janeiro de 

2013: “... Com relação ao Plano Estadual, o referido está em fase de construção pelo Estado, 

tendo sido contratada uma consultoria junto ao INDG para estudos e divisão do Estado em 

regiões e áreas integradas de segurança pública, com a construção de metas e indicadores 

específicos de acordo com a realidade local...” Grifamos. 

Vejamos que a data da resposta é 04 de janeiro de 2013, portanto muito além do prazo 

máximo de 45(quarenta e cinco) dias pactuado no Acordo de Cooperação para que o estado 

de Alagoas elaborasse o Programa de Segurança Pública. 

A Comissão Especial, de igual modo, solicitou à Secretaria de Estado da Defesa Social 

informações sobre a elaboração do Programa ou Projeto Estadual de Segurança, porém não 

obteve resposta.
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ENCAMINHAMENTOS, CONCLUSÕES 
E RECOMENDAÇÕES 

O objetivo deste relatório e da Comissão Especial é 

realizar a avaliação formativa do Programa Brasil 

Mais Seguro em Alagoas, cumprindo, deste modo, 

umas das mais importantes atribuições do 

parlamento moderno: accountability das políticas 

públicas, aqui entendido como: o monitoramento 

científico, a fiscalização construtiva e a avaliação 

proativa. 

Conscientemente, optamos pela produção de um 

relatório avaliativo consubstanciado em fontes 

fidedignas, lastreado em dados precisos e amparado 

em rigorosa análise técnica e científica. 

A luta para a superação da violência em Alagoas é 

dever de todos os poderes constituídos e de toda a 

s o c i e d a d e .  N e s s a  l u t a  é  d e s c a b i d o  o  
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entrincheiramento entre oposição e situação. De igual modo, deliberadamente, evitamos a 

busca fácil da “expiação de culpados” e de soluções miraculosas e fantasmagóricas.

As reuniões públicas realizadas para colher informações, dados e subsídios sobre o 

desenvolvimento do Programa Brasil Mais Seguro em Alagoas, as visitas técnicas e 

diligências realizadas pela Comissão Especial e a análise técnica dos documentos enviados 

pelas autoridades permitem-nos encaminhar, concluir e recomendar o seguinte:

ENCAMINHAMENTOS

Que o presente relatório seja encaminhado:

1 - À Presidência da República, para que possa subsidiar o processo de avaliação, 

monitoramento e correção de rumos do Programa Brasil Mais Seguro em Alagoas;

2 -  Ao Ministro da Justiça, para tomar conhecimento das recomendações e conclusões nele 

constantes e adotar as providências cabíveis;

3 - Ao Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, à Procuradoria 

Geral de Justiça e à Procuradoria da República em Alagoas, para conhecimento e 

providências no âmbito de suas competências e atribuições legais;

4 - Às Comissões de Direitos Humanos e de Segurança Pública da Câmara dos Deputados e 

do Senado Federal;

5 - Aos Conselhos Nacional e Estadual de Segurança Pública, ao Conselho Nacional de 

Justiça e ao Conselho Nacional do Ministério Público; 

ENCAMINHAMENTOS
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1 - Pelas razões sobejamente expostas no presente relatório, a inflexão nas taxas de 

homicídios em Alagoas, ocorrida no ano de 2012 em comparação ao ano de 2011, não pode 

ser cientificamente relacionada ao desenvolvimento das ações do Programa Brasil Seguro 

em Alagoas;

2 - Constatamos peremptoriamente a leniência, a morosidade e o inadimplemento do 

estado de Alagoas no cumprimento das obrigações previstas no Acordo de Cooperação e na 

Matriz de Responsabilidades do Programa Brasil Mais Seguro em Alagoas;

3 - Observamos que as principais obrigações do estado de Alagoas contidas no Acordo de 

Cooperação e na Matriz de responsabilidades não foram realizadas ou o foram de modo 

bastante incipiente. Vejamos a Tabela xxx.

4 - Os custos com a presença da Força Nacional consomem parte significativa das 

transferências federais do Programa Brasil Mais Seguro em Alagoas. Segundo o Relatório da 

implementação das ações do Programa Brasil Mais Seguro no estado de Alagoas produzindo 

pela Senasp/MJ, somente no período de Jun/12 a Mar/13 foi empregado o montante de R$ 

14.673.388,50;  (Ver Tabela xx)

5 - Notamos com preocupação que as instâncias de controle social e monitoramento do 

Programa Brasil Mais Seguro em Alagoas, ou seja, o Conselho Estadual de Segurança e o 

Gabinete de Gestão Integrada, exercem apenas controle rarefeito e inarticulado sobre o 

processo de implementação do Programa;

6 - Percebemos que o custo-efetividade do atual estágio de desenvolvimento do Programa 

Brasil Mais Seguro em Alagoas é baixíssimo. A continuidade da implementação do 

Programa com os custos-efetividade atuais corroi a pertinência do PBMS/AL; 

CONCLUSÕES
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�

ACORDO E MATRIZ DE RESPONSABILIDADES DO PROGRAM A BRASIL 

M AIS SEGURO EM ALAGO AS 

�

O QUE FOI PACTUADO ENTRE O 

GOVERNO FEDERAL E O GOVERNO 

DE ALAGOAS 

 

 

SITUAÇÃO ATUAL 

 

 

      Elaboração do Programa ou Projeto 

Estadual de Segurança Pública com 

ações estruturantes de curto, médio e 

longo prazo, focado nos Municípios 

com maiores índices de violência do 

estado, tendo como metas a 

qualificação da investigação crim inal e 

o fortalecimento da presença ostensiva 

de polícia de proxim idade.  

 

 

NÃO REALIZADO 

      Garantir a atuação do policiamento de 

proxim idade nas regiões de alta 

vulnerabilidade crim inal em Maceió e 

Arapiraca.  

 

REALIZADO PARCIALMENTE 

(apenas mais uma Base Comunitária 

de Segurança foi instalada) 

     Disponibilizar equipe e veículo para 

atuar junto com a Delegacia de 

Homicídios em local de crime 24 horas. 

 

NÃO REALIZADA 

   . Construção do prédio do novo Instituto 

de Crim inalística e do Instituto Médico 

Legal 

NÃO REALIZADA 

      Destinação do prédio do antigo Hotel 

Beiriz integralmente para a perícia 

Oficial. 

 

NÃO REALIZADO 

 

 



7 - A eficiência do Programa Brasil Mais Seguro em Alagoas não foi alcançada. Empregamos 

o conceito de eficiência nos termos do manual da Unicef “Guide for monitoring and 

evaluation”, que significa a menor relação custo/benefício possível para o alcance dos 

objetivos estabelecidos;

8  - A sustentabilidade, que é medida pela a capacidade de continuidade dos efeitos 

benéficos alcançados através do programa, após o seu término, é duvidosa. O PBMS não 

desatou os nós górdios da segurança pública em Alagoas: os baixíssimos efetivos dos órgãos 

da segurança, a intensa oferta e circulação de armas e drogas e a alta vulnerabilidade da 

juventude à violência. 

1 - Convocação da Conferência Estadual Extraordinária de Segurança Pública para 

construção do Programa Estadual de Segurança Pública nos moldes do Projeto de Resolução 

anexo;

2 - Adoção da Lei das Diretrizes e Bases para Promoção e Instalação do Policiamento 

Comunitário em todo território do estado de Alagoas, consoante Minuta de Projeto de Lei 

anexa;

3 - Instalação na Assembleia Legislativa do estado de Alagoas da Comissão de 

Acompanhamento das Políticas Públicas de Enfrentamento e de Prevenção à Violência, nos 

termos do Projeto de Resolução anexo;

4 - Criação das Coordenações Regionais de Criminalística do Agreste e do Sertão na 

estrutura da Perícia Oficial do estado de Alagoas, conforme Projeto de Lei em anexo.

RECOMENDAÇÕES
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�

CUSTOS COM A FORÇA NACIONAL EM ALAGOAS 

(Operação Jaraguá) 

�

JUNHO DE 2012 A MARÇO DE 

2013 

 

R$ 14.673.388,50 

 

CUSTO MENSAL MÉDIO 

 

 

R$ 1.467.338,85 
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ANEXOS

ANEXO I

I - Minuta do Projeto de Resolução que convoca a Conferência Estadual Extraordinária de 

Segurança Pública:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº , DE 2014

C O N V O C A  A C O N F E R Ê N C I A  E S TA D U A L  E X T R A O R D I N Á R I A  D E 

SEGURANÇA PÚBLICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

A Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas resolve:

Art. 1º Fica convocada a Conferência Estadual Extraordinária de Segurança Pública, a se 

realizar em julho de 2014, sob a coordenação da Comissão de Acompanhamento das 

Políticas Públicas de Enfrentamento e de Prevenção à Violência da Assembleia Legislativa. 

Art. 2º A Conferência Estadual Extraordinária de Segurança Pública desenvolverá seus 

trabalhos a partir do tema "CONSTRUINDO JUNTOS O PLANO ESTRATÉGICO PARA 

A SEGURANÇA PÚBLICA EM ALAGOAS", com o seguinte objetivo: 

I - Elaborar o Plano Estadual Estratégico de Segurança Pública, em consonância com os 

Programas Brasil Mais Seguro e Juventude Viva. 

Art. 3º A Conferência Estadual Extraordinária de Segurança Pública será precedida das 

seguintes etapas: 

I - Lançamento público da Conferência Estadual Extraordinária de Segurança Pública 

II - Pré-conferências regionais; 

III - Pré-conferência de entidades da sociedade civil em geral;

IV - Pré-conferência dos trabalhadores em segurança. 

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

JUSTIFICATIVA

A política nacional de Segurança Pública no Brasil historicamente foi conduzida pelo Estado 

sem a participação efetiva da sociedade civil e dos profissionais da segurança pública. 

Observamos que a implementação do Programa Brasil Mais Seguro em Alagoas reproduz 

esse viés autoritário, herança do período ditatorial, alijando do processo de discussão, 

debate, controle e participação social a sociedade civil alagoana e os profissionais da 

segurança pública. Observamos também que durante os trabalhos da Comissão Especial 

instalada para o Acompanhamento do Programa Nacional de Combate à Criminalidade 

(Brasil Mais Seguro em Alagoas), a inexistência do Programa Estadual de Segurança Pública 

em Alagoas ficou fartamente evidenciada.

 O objeto e a intencionalidade do Projeto de Resolução em tela é a convocação de uma 

Conferência Estadual Extraordinária de Segurança Pública como instrumento público 

democrático de discussão, permitindo a construção de consensos, compartilhamentos de 

poder e a corresponsabilidade entre a sociedade civil e o poder público, apontando e 

orientando em termos teóricos a construção do Programa Estadual de Segurança Pública. 

Somente a construção democrática coletiva do Programa Estadual de Segurança superaria a 

concepção obsoleta e arcaica segundo a qual a segurança pública é um assunto 

exclusivamente policial. O Programa Estadual de Segurança envolveria a administração 

pública integralmente e a sociedade civil. Desse modo, a segurança pública deixaria de ser 

compartimentada e isolada como uma mera questão de polícia para se tornar uma questão 

de política pública. 
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ANEXO II

II - Minuta de Projeto de Lei que Estabelece as Diretrizes e Bases para promoção e instalação 

do policiamento comunitário em todo território do estado de Alagoas e dá outras 

providências:

PROJETO DE LEI Nº    , DE 2014

Estabelece as Diretrizes e Bases para promoção e instalação do policiamento comunitário 

em todo território do estado de Alagoas e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa decreta:

TÍTULO I

CAPÍTULO 1

Das Disposições Preliminares

Art. 1° – Esta lei estabelece as diretrizes e bases para promoção e instalação do policiamento 

comunitário em todo estado de Alagoas e dá outras providências.

Art. 2° – Aplica-se a esta lei, no que couber, o disposto na Lei nº 11.530, de 24 de outubro de 

2007, que instituiu o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania – 

PRONASCI.

CAPÍTULO 2

Das Definições

Art. 3° – Para fins desta lei considera-se:

I – Policiamento comunitário – é o policiamento que se baseia num conceito de segurança 

pública que valoriza a interação constante entre a corporação policial e a população. Os 

policiais comunitários permanecerão presentes em determinada região e serão capacitados 

em temas como direitos humanos, ética e cidadania, construindo, assim, uma relação de 

confiança com a população.

TÍTULO II

CAPÍTULO 3

Das Diretrizes e Bases

Art. 4° – A promoção ou instalação do policiamento comunitário obedecerá às seguintes 

diretrizes e bases:

I – promoção dos direitos humanos, intensificando uma cultura de paz, de apoio ao 

desarmamento e de combate sistemático a todo tipo de violência ou discriminação;

II – criação e fortalecimento de redes sociais e comunitárias;

III – respeito e promoção de tecnologias sociais e comunitárias;

IV – promoção da segurança e da convivência pacífica;

V – garantia do acesso à justiça, especialmente nos territórios vulneráveis;

VI – garantia, por meio de medidas de urbanização, da recuperação e revitalização dos 

espaços públicos;

VII – observância dos princípios e diretrizes dos sistemas de gestão descentralizados e 

participativos das políticas sociais e das resoluções dos conselhos de políticas sociais e de 

defesa de direitos afetos ao Pronasci;

VIII – participação e inclusão em programas capazes de responder, de modo consistente e 

permanente, às demandas das vítimas da criminalidade por intermédio de apoio 

psicológico, jurídico e social;

I X – participação de pessoas em situação de rua em programas educativos e 

profissionalizantes com vistas à ressocialização e reintegração à família;

X- promoção de estudos, pesquisas e indicadores sobre a violência na região atendida pela 

Unidade, em todas as suas dimensões;

XI – transparência de sua execução, inclusive por meios eletrônicos de acesso público;

XII – garantia da participação da sociedade civil;

XIII – reconhecimento da intersetorialidade dos fatores correlacionados com o uso de 

drogas, com a sua produção e o seu tráfico;

XIV – garantia de acesso a serviços públicos comunitários prioritários.
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CAPÍTULO 4

Da execução e gestão dos programas, projetos e ações

Art. 5º – A execução e a gestão dos programas, projetos e ações de que trata esta lei dar-se-ão 

por meio da conjugação de ações coordenadas das Secretarias: de Estado da Mulher, da 

Cidadania e dos Direitos Humanos; de Estado da Defesa Social; de Estado do Trabalho, 

Emprego e Qualificação Profissional; de Estado de Assistência e Desenvolvimento Social; de 

Estado de Saúde; de Estado da Educação e do Esporte; de Estado da Promoção da Paz; de 

Estado da Cultura; de Estado de Articulação Social e de Estado do Planejamento e 

Desenvolvimento Econômico, observada a intersetorialidade, sem prejuízo da participação 

de outros órgãos e entidades da administração estadual e municipais. 

Parágrafo único – Serão instituídos Conselhos Comunitários de Segurança para o 

monitoramento e o controle social e democrático dos processos de implantação do 

policiamento comunitário de que trata esta lei, dos quais participarão representantes do 

Governo Estadual e representantes da sociedade civil livremente escolhidos.

TÍTULO III

CAPÍTULO 5

Das disposições finais e transitórias

Art. 6º – As atividades desenvolvidas pelo policiamento comunitário, na forma desta lei, não 

poderão ser descontinuadas ou interrompidas.

§ 1º – O Poder público divulgará, com prioridade, a quantidade de recursos financeiros e o 

número de servidores civis e militares envolvidos nos programas, projetos e ações de que 

trata esta lei.

§ 2º – A eventual diminuição do efetivo de servidores públicos e policiais militares presentes 

nas ações de policiamento mencionadas nesta lei dependerá da análise anual de dados, 

índices e estatísticas sobre violência e qualidade de vida coletados nas comunidades 

atendidas e justificados em audiências públicas.

§ 3º – Além da comunidade atendida, deverão ser ouvidos nas audiências públicas 

mencionadas no dispositivo anterior:

I – representantes da sociedade civil e organizações não-governamentais (ONGs);

II – representantes de Universidades e Institutos ou Fundações de pesquisas sobre 

segurança pública e direitos humanos;

III- pesquisadores independentes sobre os temas de que trata esta lei.

Art. 7º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

A Polícia Comunitária é uma das distintas e inteligentes possibilidades de se fazer o 

policiamento. É uma modalidade de policiamento que eclodiu fortemente durante as 

décadas de 1970 e 1980 tendo como características comuns: a realização de escuta da 

população sobre problemas, prioridades e estratégias de resolução; a estratégia policial 

voltada para áreas delimitadas e problemas específicos; a mobilização da comunidade para 

autoproteção e para a resolução de problemas que geram delitos e crimes e o foco das ações 

na resolução de problemas geradores de crime e da desordem.

O policiamento de proximidade é adotado como uma estratégia para aperfeiçoar o 

relacionamento entre a polícia e a sociedade e, assim, melhorar o desempenho da polícia na 

contenção da violência urbana. 

As estratégias de polícia comunitária têm um acento preferencialmente preventivo. Mas, 

além disso, essas estratégias visam não apenas a diminuir o número de crimes, mas também 

a reduzir o dano da vítima e da comunidade e a modificar os fatores ambientais e 

comportamentais. 

A implantação de policiamento de proximidade, comunitário implica uma mudança de 

paradigma no modo de ser e estar a serviço da comunidade e, consequentemente, uma 

mudança de postura profissional perante o cidadão.

Conceitualmente, policiamento de proximidade comunitário é definido como uma filosofia 

e estratégia organizacional que proporcionam uma nova relação entre a população e a 

polícia, baseada na premissa de que ambos devem trabalhar em parceria na construção da 

segurança pública. Já operacionalmente o policiamento comunitário é definido como a 

filosofia de policiamento adaptado às exigências do público que é atendido, em que o 
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policial executa um serviço completo. Isso significa que o mesmo policial realiza patrulhas e 

trabalha em uma mesma área, em uma base permanente, atuando em parceria com a 

população da comunidade. 

É relevante salientar que o policiamento comunitário não é apenas um conjunto particular 

de programas operacionais desenvolvidos pela polícia ou uma forma de gerir as 

organizações policiais, tampouco uma figura de retórica política, parte de engenhosa 

campanha publicitária. Aliás, a popularidade do conceito de polícia comunitária ao redor do 

mundo e a grave crise da segurança pública no Brasil fazem com que muitas vezes o prestígio 

do conceito seja abundantemente utilizado para legitimar projetos e/ou programas de 

policiamento que não guardam a menor identidade, coerência e correspondência com o 

policiamento comunitário.

O presente Projeto de Lei é fruto do trabalho da Comissão Especial instalada para o 

Acompanhamento do Programa Nacional de Combate à Criminalidade (Brasil Mais Seguro 

em Alagoas). Objetiva institucionalizar o processo de implementação do policiamento 

comunitário oferecendo-lhe as bases e as diretrizes claras, objetivas e legais para a 

promoção e a instalação do policiamento comunitário em todo território do estado de 

Alagoas. 

ANEXO III

III - Minuta de Projeto de Resolução que cria a Comissão de Acompanhamento das Políticas 

Públicas de Enfrentamento e de Prevenção à Violência:

Projeto de Resolução da Assembleia Legislativa nº  , de 2014

Dispõe sobre a criação da Comissão de Acompanhamento das Políticas Públicas de 

Enfrentamento e de Prevenção à Violência.

A Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas resolve:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Esta Resolução dispõe sobre a Comissão de Acompanhamento das Políticas Públicas 

de Combate e de Prevenção à Violência.

Art. 2º Fica criada a Comissão de Acompanhamento das Políticas Públicas de 

Enfrentamento e de Prevenção à Violência.

CAPÍTULO II

DA COMPETÊNCIA

Art. 3º Compete à Comissão de Acompanhamento das Políticas Públicas de Enfrentamento e 

Prevenção à Violência, entre outras atribuições:

I - diagnosticar as lacunas existentes nas ações e serviços da Segurança Pública e na 
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prestação da segurança pública aos alagoanos;

II - apresentar propostas para a consolidação da Política Estadual de Enfrentamento e 

Prevenção à Violência em Alagoas;

III – realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil;

IV – solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão;

V - promover o intercâmbio com entidades internacionais e nacionais com vistas ao 

conhecimento de legislações, políticas e ações pertinentes ao objeto da Comissão;

VI - Representar o Poder Legislativo no Conselho Estadual de Segurança Pública;

VII - Desempenhar outras atribuições correlatas. 

CAPÍTULO III

DA COMPOSIÇÃO

Art. 4º A Comissão de Acompanhamento das Políticas Públicas de Enfrentamento e 

Prevenção à Violência compõe-se de 05 (cinco) membros titulares, com igual número de 

suplentes, observado, tanto quanto possível, o critério da proporcionalidade partidária, nos 

termos regimentais.

Art. 5º Os líderes indicarão ao Presidente da Assembleia Legislativa, até o quinto dia após a 

publicação desta Resolução, os nomes que integrarão a Comissão.

Art. 6º O primeiro mandato dos membros designados para a Comissão será até o final da 17ª 

Legislatura e de 02 (dois) anos para as legislaturas seguintes.

CAPÍTULO IV

DOS TRABALHOS

Art. 7º Instalada a Comissão de Acompanhamento das Políticas Públicas de Enfrentamento 

e de Prevenção à Violência, seu funcionamento dar-se-á por três legislaturas completas 

seguidas (17ª, 18ª e 19ª legislaturas).

Parágrafo Único - Durante a 18ª Legislatura será avaliada a conveniência do prosseguimento 

dos trabalhos da Comissão.

Art. 8º As reuniões da Comissão de Acompanhamento das Políticas Públicas de 

Enfrentamento e de Prevenção à Violência serão públicas e nos seus trabalhos aplicar-se-ão, 

no que couber, as disposições do Regimento Interno da Assembleia Legislativa relativas ao 

funcionamento das Comissões Permanentes.

CAPÍTULO V

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Art. 9º A instalação da Comissão de Acompanhamento das Políticas Públicas de 

Enfrentamento e de Prevenção em Alagoas ocorrerá até o décimo dia após a publicação 

desta Resolução. 

Art. 10 A Comissão disporá de consultoria técnica especializada.

§ 1º - Fica remanejado na estrutura administrativa da Assembleia Legislativa do Estado de 

Alagoas um cargo de provimento em comissão, S P-24, para a Comissão de 

Acompanhamento das Políticas Públicas de Enfrentamento e de Prevenção à Violência.   

§ 2º - A indicação do Consultor Especial caberá à Comissão de Acompanhamento das 

Políticas Públicas de Enfrentamento e de Prevenção em Alagoas e recairá obrigatoriamente 

em profissional de nível superior com experiência comprovada em políticas públicas de 

enfrentamento e de prevenção à violência, capacidade de sistematização de dados e redação 

de relatórios e experiência em assessoramento parlamentar.

Art. 11 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

O presente projeto de resolução é resultante do trabalho da Comissão Especial instalada 

para o Acompanhamento do Programa Nacional de Combate à Criminalidade (Brasil Mais 

Seguro em Alagoas). Objetiva oferecer ao parlamento alagoano um espaço institucional 

especializado e focado no debate das políticas públicas de enfrentamento e prevenção à 

violência.

Uma das tarefas fundamentais do Poder Legislativo é ser o palco do debate, ressoando os 

relevantes assuntos de interesse social, tendo em vista que foi constatado pela Comissão 

Especial a necessidade de discussão sobre as políticas públicas de enfrentamento e 

prevenção à violência em Alagoas em razão do persistente quadro epidêmico desse 
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fenômeno, havendo inclusive reclamos da sociedade alagoana sobre a necessidade do 

acompanhamento estratégico, político, sistemático e comprometido com a defesa da vida e 

do direito à segurança pública de todos os alagoanos. 

Convém, portanto, que a sociedade alagoana tenha na Casa de Tavares Bastos na Comissão 

de Acompanhamento das Políticas Públicas de Enfrentamento e de Prevenção à Violência o 

locus legitimador de suas reivindicações, acompanhando a execução e produzindo reflexões 

sobre a efetividade social das políticas públicas de enfrentamento e prevenção à violência, 

valorizando a oitiva e o acolhimento das criticas, das revindicações e sugestões que visem ao 

aperfeiçoamento das políticas públicas de prevenção e combate à violência. 

A criação da Comissão de Acompanhamento das Políticas Públicas de Enfrentamento e de 

Prevenção à Violência dará seguimento com maior envergadura institucional aos trabalhos 

desta Comissão Especial, inclusive participando ativamente no processo de criação de 

mecanismos orçamentários para viabilizar as políticas de enfrentamento e prevenção à 

violência, e identificando lacunas ou impropriedades dos textos legais atinentes ao 

enfretamento e a prevenção à violência. 

Pelo exposto, solicitamos que os Ilustres Pares apoiem a presente iniciativa legislativa. 

ANEXO IV

IV - Minuta de Projeto de Lei que Cria na estrutura da Perícia Oficial do Estado as 

Coordenações Regionais de Criminalística do Agreste e do Sertão:

Projeto de Lei nº    de 2014

Cria na estrutura da Perícia Oficial do Estado as Coordenações Regionais de 

Criminalística do Agreste e do Sertão. 

A Assembleia Legislativa decreta:

Art. 1º - Ficam criadas na estrutura da Perícia Oficial do Estado as Coordenações Regionais 

de Criminalística do Agreste e do Sertão.

Art. 2º - Às Coordenações Regionais de Criminalística do Agreste e do Sertão compete:

I – Coordenar, dirigir e controlar as atividades periciais que tenham por objetivo a busca, 

recolhimento e interpretação das evidências materiais extrínsecas de infrações penais e a 

identidade dos infratores, sempre que solicitados por autoridades policiais, judiciárias, 

militares e outras na área de sua competência;

II – Realizar no âmbito de sua jurisdição todas as perícias criminalísticas, exceto aquelas de 

natureza estritamente médico-legal;

III – Elaborar os laudos periciais encaminhando-os às autoridades solicitantes no prazo 

estabelecido em lei; 

IV – Prestar informações sobre perícias criminais e outras ações relativas ao Instituto 

mediante solicitação da autoridade competente;

V - Requisitar equipamentos e materiais necessários à realização dos exames periciais;

VI - Encaminhar a realização de exames complementares, quando solicitados pelos Peritos 

Criminais, para o embasamento técnico complementar do Laudo Pericial;

VII – Garantir os procedimentos de cadeia de custódia, propiciando o depósito e a 

preservação dos materiais coletados em locais de crime e outros destinados aos exames 

periciais, até a emissão do respectivo Laudo Pericial ou sua liberação pelo Perito 

competente;

VIII – Desenvolver outras atividades correlatas.

Art. 3º - A missão das Coordenações Regionais de Criminalística de Arapiraca e do Sertão é 

garantir a realização das perícias criminalísticas com elevado conhecimento técnico, senso 

ético e pleno respeito aos direitos humanos, de forma a contribuir para a efetivação da 

justiça em benefício da sociedade. 

Art. 4º - As Coordenações Regionais serão dirigidas exclusivamente por integrantes da 

Carreira da Perícia Oficial do Serviço Civil do Poder Executivo do Estado de Alagoas, 

indicado pelo Perito Geral da PO/AL e nomeado por ato governamental.

Art. 5º - Fica o Poder Executivo autorizado a criar Postos de Criminalística em outros 
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municípios vinculados às respectivas Regionais, a partir de estudo de necessidades a ser 

feito pela Perícia Oficial do Estado de Alagoas.

Art. 6º - A implantação das unidades regionais, criadas por intermédio desta Lei, será feita 

por Decreto Governamental à medida que os quadros de efetivo de servidores da Perícia 

Oficial do Estado de Alagoas – PO/AL forem sendo atualizados e as condições logísticas de 

instalações físicas e de equipamentos tenham sido providos.

Parágrafo Único. A Perícia Oficial do Estado de Alagoas – PO/AL deverá elaborar parecer 

técnico para subsidiar o ato governamental de implantação das unidades regionais.

Art. 7º - Cabe à PO/AL, dentro de suas respectivas áreas de competência institucional, 

avaliar anualmente a adequação estrutural do Órgão, propondo, por intermédio de Projeto 

de Lei, ao Chefe do Poder Executivo Estadual seu redimensionamento, face às necessidades 

operacionais e administrativas, considerando a demanda existente e o interesse público, 

observando-se sempre o disposto no art. 169 da Constituição Federal e na Lei 

Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 8º - Ficam criados na estrutura da Perícia Oficial:

I - 2 (dois) cargos de provimento em comissão de Coordenador Setorial símbolo - COS-1;

II - 2 (dois) cargos de provimento em comissão de Assessor Técnico símbolo AS-1;

III - 2(dois) cargos de provimento em comissão de Assessor Técnico símbolo AS-2.

Art. 9º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA 

A Perícia é um procedimento técnico-científico especial de constatação, prova ou 

demonstração, relacionado com a verificação de uma situação ou análise. É a procura de 

elementos que formem uma opinião segura e adequada sobre o fato que se pretende provar e 

que, por isso, se constituem na prova desse fato. 

Ao Perito do latim peritus, é a quem se incumbe a realização de exames técnicos de sua 

especialidade ou competência, para esclarecimento de fatos que são objeto de inquérito 

policial ou de processo judicial. 

Portanto, a Perícia e os Peritos são fundamentais para a busca da verdade real e da realização 

da justiça. 

A descentralização da Perícia Oficial em Alagoas é imprescindível para o enfrentamento da 

violência, mormente, a violência homicida, não podendo mais ser postergada sob nenhum 

argumento.

É inconcebível, irracional e contraproducente a existência centralizada da Perícia Oficial em 

Maceió. 

A permanência dessa situação sobrecarrega os Peritos de locais de crimes, que são obrigados 

a longos, penosos, arriscados e constantes deslocamentos, e solapa a segurança e a 

confiabilidade dos laudos de locais de crimes.
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