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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - 2022

LOCAL
Auditório da Unidade Prisional de Estudo, Capacitação e
Trabalho – UPECT (SAP)

DATA
08 de junho de 2022

ASSUNTO
Apresentação dos avanços da Secretaria de Administração
Penitenciária e visita à unidade UPECT.

HORA Início Término

ATA nº 06 10h30min 11h30min
PARTICIPANTES

NOME CARGO/INSTITUIÇÃO

Dr. Rodrigo Bona Carneiro Presidente do CONSESP/Membro Titular CGD
Cel CG BM Francisco Zélio Martins de Menezes Junior Membro Suplente/CBMCE
Cel QOPM Clauber Wagner Vieira de Paula Membro Suplente/PMCE
Cel QOPM Antônio Clairton Alves de Abreu Membro Titular/AESP
Dr. Marcus Vinicius Saboia Rattacaso Membro Suplente/SESEC
Dr Vicente Alfeu Teixeira Mendes Membro Suplente/CGD
Dr. José Flávio Barbosa Jucá Membro Titular / Casa Civil
Dr.  Breno Rangel Nunes da Costa Membro Titular/MPCE
Dr. Júlio César Nogueira Torres Membro Titular/PEFOCE
José Marlen Andrade Junior Membro Suplente/PRF
Dra. Clara Vasconcelos Silveira Membro Titular/CCDM
Dr. Jeronnico Cândido do Nascimento Membro Suplente/OAB
Carlos Alexandre Oliveira Leite Membro Titular/SAP
Dr. Leonardo Feitosa Arrais Minete Membro Suplente/CPDEF
Expedito José do Nascimento Membro Titular/APRECE
Francisco Disraelli Paraíba Brasil Membro Suplente/AMC

CONVIDADOS
Mauro Albuquerque Secretário de Administração Penitenciária
Álvaro Cardoso Maciel Secretário Executivo Da SAP
Natasha Ribeiro Ascom SAP
Dr Jacob Stevenson Coordenador da Inteligência da CGD
Antônio Barbosa Agente AMC
1º Ten QOBM Diêgo Davis Furtado Cavalcante Assessor do Gabinete do Comando do CBMCE
Laura Raquel Reis Mafra Carvalho Assessora de Imprensa da CGD

I – PAUTA 

1. Apresentação do Secretário Mauro Albuquerque acerca dos avanços da SAP;
2. Visita a Unidade Prisional de Estudo, Capacitação e Trabalho – UPECT (SAP)

II – RESUMO DAS DISCUSSÕES/DELIBERAÇÕES

Às 10h30min do dia 08 de junho de 2022, no Auditório da Unidade Prisional de Estudo, Capacitação e Tra-
balho – UPECT (SAP), iniciou-se sexta reunião ordinária do CONSESP de 2022. O presidente, Dr Bona, passou
a palavra ao Secretário de Administração Penitenciária Mauro Albuquerque.

O Secretário de Administração Penitenciária, Mauro Albuquerque, iniciou a apresentação agradecendo os
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presentes. Ressalte-se que, além dos conselheiros, também estavam presentes alguns membros da admi-
nistração da SAP, bem como vários Policiais Penais que também acompanharam a apresentação. 

O Secretário Mauro comentou que assumiu a pasta em 2019 um dia depois da explosão da crise do sistema
penitenciário cearense. Mencionou que, no início, foi tudo muito di cil, mas que, por fim, o Estado conse-
guiu se impor contra o crime e restabelecer o controle de todas as unidades penitenciárias do Ceará.

Mencionou que gosta de ser fiscalizado e que o MP e a PCCE são parceiros da SAP tanto de forma operacio-
nal, como na questão de fiscalização do sistema. 

Con nuou dizendo que o primeiro grande passo tomado para o controle da situação foi o combate às orga-
nizações criminosas no interior das unidades prisionais. 

Tal combate se deu em várias frentes. Um deles era a re rada de celulares da celas e o trabalho de impedir
que novos celulares chegassem dentro das unidades. Haviam seis mil celulares nas mãos dos presos. 

Mencionou que acabou as regalias dentro das cadeias.

Além disso, após a sua chegada à frente da Pasta, a SAP agiu nas seguintes frentes:

*Separação de lideranças nega vas

*Combate à corrupção.

*Quebra da comunicação da liderança com o mundo exterior.

*Combate a entrada de telefones.

*Fim da indústria do aluguel.

*Proibição de entrada de gêneros alimen cios.

*Combate ao tráfico de drogas.

*Combate a pros tuição e extorsão de presos e familiares.

O Secretário con nuou a apresentação informando que as organizações criminosas nham lucro aproxima-
do de 2 milhões de reais por unidade penitenciária. 

Mostrou imagens dos presídios antes da SAP em 2018. Tais imagens mostravam diversos presos totalmente
“à vontade” nos pá os das unidades, transitando com celulares e consumindo drogas. 
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Comentou que foram fechadas 106 unidades de cadeias públicas no interior, pois estas eram muito desor-
ganizadas e, devido à precariedade, eram locais de diversas fugas do sistema prisional. 

Mostrou tabela das mortes violentas no sistema prisional do Estado do Ceará. A esta s ca de mortes caiu
para duas em 2019 e, após estas duas mortes, até o presente momento não foi mais registrada nenhuma
morte. 

Mostrou tabela com esta s cas de fuga. No período entre 2016 a 2018 foram registradas 2.618 fugas. En-
quanto que no triênio 2019/2022 foram registradas apenas 84 fugas.

Mostrou dados de apreensão de celulares. Mais de seis mil celulares apreendidos entre 2019 e 2020.

Comentou que os drones que sobrevoam as unidades são derrubados.

Mencionou que não concorda com bloqueadores de celular nas unidades, pois os presos não podem e nem
devem  ter celular nas unidades. 

Informou que a Sap tem uma central dentro do CIOPS.

Falou sobre a parceria entre a PC e a SAP, onde houve a desa vação do complexo de delegacias especializa-
da com a re rada de 1500 presos do sistema da PCCE.

Comentou que houve a desa vação de Carceragens em delegacias.

Mostrou quadro de escoltas e de efe vo.

Comentou que o Ceará tem muitos presos provisórios e que são estes o grande gargalo no sistema. 

Informou sobre cursos de aperfeiçoamento, onde o efe vo está devidamente treinado e diplomado.

Mostrou dados sobre inves mentos em material e armamento. 

Comentou acerca das aquisições de body scaner.

Mostrou imagens das Novas unidades e das unidades em construção.

Informou que a ampliação das unidades estão ocorrendo com mão de obra dos presos.

Mostrou dados de assistência jurídica, onde foram realizados mais de 80 mil revisões desde 2019. Dessa for-
ma o Ceará foi o único estado no Brasil que reduziu a população carcerária.

Comentou sobre dados de videomonitoramento de pessoas presas. 
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Mostrou dados de qualificação profissional, onde milhares de presos foram requalificados. 

Mencionou as oficinas e informou que o IPPS vai ter fábricas de móveis planejados.

O Secretário falou que o desejo é de o sistema prisional ser totalmente autossustentável. 

Mostrou as empresas no sistema prisional que têm mão de obra dos presos, tais como a Ypioca, Malwee,
Marisol, ProtServis e outras.

Mencionou dados de Educação. Milhares de presos voltaram a estudar e muitos saíram do analfabe smo.
Comentou que a Reincidência de egressos que se qualificam é de 1%.

Projeto livro aberto. Fomento da leitura para os presos e possibilidade de remir a pena.

Resultados efe vos da educação: ENCCEJA. Recorde histórico de internos aprovados.

Escola de tempo integral com formação profissional para pessoas privadas de liberdade. Algo pioneiro no
país. 

Mostrou números de saúde prisional. Milhares de atendimento em enfermagem, odontologia, nutricionista,
psiquiatria, psicologia, fisioterapia, dentre outros. 

Mostrou o plantão psicológico da SAP.

Mencionou o combate à COVID 19.

Falou acerca das visitas sociais que eram dentro das celas, onde ocorria o absurdo de, por vezes, as compa-
nheiras dos internos passarem fins de semana dentro das unidades. 

Mostrou dados de ouvidoria, onde a SAP é premiada pela Controladoria Geral da União pelo excelente ser-
viço de ouvidoria que tem. 

Mencionou a qualidade da alimentação dos presos. Falou acerca da exigência com a empresa que fornece
alimentos. Não são aceitos alimentos estragados ou fora dos padrões contratados. 

Mencionou as multas aplicadas pela SAP aos fornecedores de serviços e alimentação. 

Mostrou dados de Casamentos cole vos e que há assistência religiosa aos presos. 

Mostrou dados do ranking geral dos acordos de resultados do governo do estado do Ceará.

Por fim, o Secretário Mauro Albuquerque encerrou a apresentação e conduziu os conselheiros a uma visita
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guiada pela unidade.

Na visita guiada os conselheiros visitaram, pra camente, toda a unidade e constataram, in loco, todas as
melhorias implementadas na SAP desde a assunção do Secretário Mauro Albuquerque. Percebeu-se uma
unidade limpa, com internos disciplinados e com muitos deles trabalhando tanto para remir a pena, quanto
para se tornar uma pessoa efe vamente produ va e ú l. 

ASSINATURA DOS MEMBROS DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA PRESENTES NA REUNIÃO
NOME ASSINATURA

Dr. Rodrigo Bona Carneiro

Cel CG BM Francisco Zélio Martins de Menezes Junior
Cel QOPM Clauber Wagner Vieira de Paula

Cel QOPM Antônio Clairton Alves de Abreu
Dr. Marcus Vinicius Saboia Rattacaso 

Dr Vicente Alfeu Teixeira Mendes
Dr. José Flávio Barbosa Jucá
Dr.  Breno Rangel Nunes da Costa

Dr. Júlio César Nogueira Torres
José Marlen Andrade Junior

Dra. Clara Vasconcelos Silveira
Dr. Jeronnico Cândido do Nascimento

Carlos Alexandre Oliveira Leite
Dr. Leonardo Feitosa Arrais Minete

Expedito José do Nascimento 
Francisco Disraelli Paraíba Brasil

Fortaleza 08 de junho de 2022.

Dr. Rodrigo Bona Carneiro
Presidente do Consesp.

Dr. Sérgio Pereira dos Santos
Vice – Presidente do Consesp.

Cel CG CBMCE Ronaldo Roque de Araújo
Secretário Executivo do Consesp.


