
Prefeita realiza reunião para tratar sobre segurança pública do 
carnaval 

 

A Prefeita Zilase Rossignollo Cunha, realizou reunião em seu 
gabinete para tratar sobre a atuação de órgãos de segurança e 
entidades durante o Carnaval. Estavam presentes o Delegado de 
Pólícia Civil Fábio Miguez, Capitão Siqueira comandante da  
Brigada Militar, Capitão Gerson Rodrigues comandante do Corpo 
Bombeiros, Tenente Acosta representando o comando do 4º RCC, 
Amanda Pacheco e Nemora Formoso representando o Conselho 
Tutela, Sandro Paz e Deniter Severo do Gabinete de Gestão 
Integrada da Prefeitura Municipal, Juliano Oliveira representando o 
Clube Comercial que reúne grande quantidade de foliões em frente 
a sede da entidade, Secretária de Desporto e Turismo Janete Ruffo 
Gonçalves e o Chefe de Gabinete Marcos Paulo Silva. Cada um 
colocou suas disponibilidades em colaborar para a segurança do 
evento dentro de suas áreas de atuação especialmente quanto à 
prevenção de fatos que atentem contra a segurança pública, venda 
e consumo de bebidas alcoólicas para menores de idade, 
fechamento de vias públicas entre outros assuntos. Ficaram 
definidas as seguintes questões: 

• O evento será realizado todo em um único local (diferente do ano 
passado onde houve um palco em frente à Prefeitura e os carros de 
som na Esquina da Voluntários com Marechal Floriano). 

• A brigada Militar irá disponibilizar um efetivo que atenda as 
necessidades da população, com um efetivo reduzido, mas vai ser 
dada atenção em um único ponto do evento, ou seja, em frente à 
prefeitura municipal. 

• Será emitido um Decreto Municipal, coibindo a venda de bebidas e 
o uso de copos de vidro, bem como a venda de bebidas para 
menores de idade. 

• A Brigada Militar estará propiciando as orientações básicas aos 
servidores do Município que estarão auxiliando na organização do 
evento 

• O Corpo de Bombeiros estará colocando viaturas à disposição 
para auxiliar na segurança do evento 

• O 4º RCC estará auxiliando com o aumento da ronda que é feita 
periodicamente e será intensificada durante o carnaval 

• A Policia Civil estará disponibilizando um aumento no efetivo de 
seu plantão junto a Delegacia de Policia e a ronda durante o evento 



• Serão Convocados os Conselheiros Tutelares titulares que se 
encontram em férias, para dar suporte na fiscalização da venda de 
bebidas aos menores de idade. 

Durante a semana a Rádio Marajá AM estará entrevistando as 
autoridades de segurança pública e Conselho Tutelar como forma 
de divulgar para a população todas as ações que serão 
desenvolvidas e passar orientações pertinentes ao tema. As 
entrevistas serão no Panorama 286 que vai ao ar diariamente das 
10h00min ás 12h00min e a tarde durante o programa A Tarde é 
Nossa no espaço jornalístico ás 15h30min. 

 

 
 

 


