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

LOCAL
Salão Nobre do Gabinete do Comando Geral do Corpo
de Bombeiros do Estado do Ceará.

DATA
09 de fevereiro de 2022

ASSUNTO Aprovação da ATA, apresentação da SUPESP e da SPS. HORA Início Término

ATA nº 02 10h00min 11h00min
PARTICIPANTES

NOME CARGO/INSTITUIÇÃO

Dr. Rodrigo Bona Carneiro Presidente do CONSESP/Membro Efetivo CGD

Cel CG BM Ronaldo Roque de Araújo Secretário Executivo do CONSESP/Membro Efetivo CBMCE

Cel QOPM Clauber Wagner Vieira de Paula Membro Suplente/PMCE
Cel QOPM Lourival Cordeiro Lima Membro Suplente/Casa Militar
Cel QOPM Antônio Clairton Alves de Abreu Membro Titular/AESP

TCel QOPM Cristiano Lins de Vasconcelos Membro Titular / SSPDS

Dr. Roberto de Alencar Mota Júnior Membro Suplente / Casa Civil

Dr. Breno Rangel Nunes da Costa Membro Titular/MPCE

Dr Matheus Silva Machado Membro Titular/DPE

Dr. José Helano Matos Nogueira Membro Titular/SUPESP

Dr. Leonardo Feitosa Arrais Minete Membro Suplente/CDPEF

Dr. Júlio César Nogueira Torres Membro Efetivo/PEFOCE

Dr. Lúcio Ponte Torres Membro Suplente/PCCE

Dr. Alan Robson Alexandrino Ramos Membro Titular/PF

Getulio Rodney Gomes De Lima Membro Titular/PRF

Dra. Ana Paula Silva Santos Barroso Membro Titular/CEDCA

Carlos Alexandre Oliveira Leite Membro Titular/SAP

Clara Vasconcelos Silveira Membro Titular/CCDM

Expedito José do Nascimento Membro Titular/APRECE

Inspetor Marcílio Linhares Távora Membro Titular/GMF

Francisco Disraelli Paraíba Brasil Membro Suplente/AMC

CONVIDADOS
Vyna Leite Assessora da Secretaria da Proteção Social
Cel QOBM José Marcílio Guimarães Cavalcante Diretor de Planejamento e Gestão Interna do CBMCE
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. Leitura e aprovação da ata da reunião do dia 19 de janeiro de 2022 ocorrida no CBMCE.

2. Apresentação do Dr Helano ( tular da SUPESP) com o tema “Seg. Pública baseada em Evidências”.

3.   Apresentação da assessora da SPS Vyna Leite sobre ações da SPS em prol de crianças e idosos.



2

II – RESUMO DAS DISCUSSÕES/DELIBERAÇÕES

Às 10h07min do dia 09 de fevereiro de 2022, o Presidente do CONSESP, Dr Rodrigo Bona, iniciou a reunião
com palavras em agradecimento a presença de todos os membros que se encontravam no Salão Nobre do
Quartel Central do CBMCE. 

Tão logo a reunião se iniciou, o Dr. Rodrigo Bona passou a deliberar sobre as pautas da reunião. O primeiro
ponto foi com relação a Ata da reunião passada, ocorrida no dia 19 de janeiro de 2022. O Dr Rodrigo Bona
perguntou se algum membro tinha alguma objeção ou observação acerca dos pontos abordados, onde nenhum
conselheiro apresentou observação ou objeção alguma. A ata da reunião do dia 19 de janeiro de 2022 foi, en-
tão, aprovada. 

Logo após comentou que uma comissão do CONSESP (MP, DPE e CBMCE) foram a uma reunião no dia 31
de janeiro de 2021 na Secretaria de Administração Penitenciária – SAP, com o titular da pasta, Secretário
Mauro Albuquerque. Nessa reunião o Dr Bona disse que o CONSESP havia recedido algumas denúncias de
condições de trabalho ruins por parte dos policiais penais, bem com condições precárias para os detentos. 

O Secretário Mauro fez ampla explanação mencionando as melhorias que a SAP teve desde sua chegada. O
Estado passou a retomar o controle total das unidades prisionais em todo o estado e boas práticas de gestão ha-
viam sido implementadas. 

Em seguida, a mencionada comissão foi até a unidade prisional Professor José Sobreira de Amorim, onde fo-
ram acompanhados pelo Secretário Executivo da SAP Rafael Beserra. 

A comissão verificou in loco tudo o que o secretário Mauro havia dito. Há, hoje, ordem e organização nos es-
tabelecimentos prisionais. 

Dr Bona ressaltou que tudo funciona. Há atendimento médico, odontológico e psicológico para os Policiais e
para os detentos. A alimentação é balanceada e de boa qualidade. 

O Dr Bona perguntou o que os conselheiros que haviam ido tinham achado da visita. 

O Dr Matheus Machado (titular DPE) resumiu que haviam ido para uma reunião com o Secretário Mauro e,
em seguida, foram até a mencionada unidade prisional, onde se confirmaram as boas impressões que haviam
sido passadas pelo Secretário Mauro em um primeiro momento. Falou do atendimento médico e psicológico.
Achou interessante, inclusive, que há um controle das doenças recorrentes no sistema carcerário. 

O Dr Breno Rangel (titular MPCE) também confirmou as impressões positivas. Disse que, em comparação
com a gestão anterior, o trabalho desenvolvido pela atual gestão é bastante satisfatório. Disse que a única coisa
que tem a pontuar é a questão da lotação. Apesar de as condições terem melhorado muito, ainda há uma gran-
de quantidade de presos por cela. 

Dr Bona, então, passou a palavra para o conselheiro titular da SAP, Carlos Alexandre. 

Carlos Alexandre disse que, de fato, houve uma melhora significativa com o modelo de gestão implementado
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pelo secretário Mauro e que, hoje, o Estado tem controle total de todas as unidades prisionais.

Dr. Bona, então, passou a palavra para o Dr Helano, titular da SUPESP, para que procedesse com a apresenta-
ção do tema: “Segurança Pública Baseada Em Evidências”.

Com a palavra o Dr Helano iniciou agradecendo a oportunidade. Se apresentou e falou sobre seu histórico no
serviço público e do seu currículo. 

Iniciou comentando sobre o conceito de evidências. Do uso de métodos científicos para análise de dados para
a segurança pública. 

Deu o exemplo da análise de dados das AIS’s, de como são completos e complexos os dados que podem ser
extraídos com método científicos. Tudo para a melhor tomada de gestão para o gestor. 

Mencionou que alguns dados coletados são repassados ao cidadão comum, mas que os dados mais sensíveis
são repassados, apenas, aos gestores. 

Dr Helano comentou que tais dados servem não só para a repressão do crime como também para a prevenção,
como o fornecimento de dados para programas como o Ceará Pacífico. 

Fontes de dados: Galileu (Pefoce), CGO (PMCE), Cérebro, etc…

Mencionou ainda que quando assumiu a pasta não haviam dados consolidados sobre as vítimas de crimes con-
tra a Lei Maria da Penha. Comentou até um dado de que a maior incidência desses crimes estão no Cariri e,
em seguida, Maracanaú. 

Dr Helano mencionou o uso da tecnologia pelo profissional que está na “ponta da lança”, onde mencionou que
muitos dados podem ser acessados de smartfones, como, por exemplo, o sistema PCA. 

Dr Helano continuou comentando diversas peculiaridades do uso de evidências na Segurança Pública e deu
um dado de que o estado que mais diminuiu os homicídios no país foi o Ceará. 

Dr Helano finalizou a apresentação mais uma vez agradecendo aos presentes pela oportunidade. 

Dr Bona perguntou se alguém queria fazer alguma pergunta ou posicionamento.

A Dra Clara Vasconcelos (titular CCDM) mencionou que os dados das zonas rurais dos municípios ainda são
insuficientes pelo fato de não ter amparo nas delegacias. 

O Dr Bona comentou que um pleito levado pela Dra Clara em uma reunião que teve com a conselheira na sede
da CGD já havia sido atendida pelo Delegado Geral e que nos três municípios que a Dra Clara havia mencio-
nado (Itapajé, Urubuertama e Umirim) vão haver Policiais Civis femininas nas delegacias. 

A Dra Clara agradeceu pelo atendimento do pleito e disse que já ajudará muito. Comentou ainda que ainda
tem a luta de ter uma Delegacia da Mulher na região, mas que só o fato de já poder contar com mulheres no
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corpo de Policiais Civis já ajuda muito. 

Dr Helano comentou que, em muitos municípios, há a previsão de ter a chamada “Sala Lilás”, voltada para
atendimento do público LGBTQIA+, tendo a Dra Clara comentado que Itapajé irá receber o equipamento. 

Dr Bona passou a palavra para a representante da SPS, Dra. Vyna Leite. 

Com a palavra, a Dra Vyna Leite saudou a todos e gradeceu a oportunidade. Comentou que a própria Secretá-
ria, Dra Socorro França, não pôde estar presente por uma questão de agenda. 

Dra Vyna se apresentou dizendo que é Coordenadora da Coordenadoria Especial de Políticas Públicas para
Pessoa Idosa e Pessoa com Deficiência (Copid) pertencente a Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidada-
nia, Mulheres e Direitos Humanos – SPS.

Comentou que a COPID está à frente do Programa denominado Ceará Acessível que tem como foco o atendi-
mento às pessoas com pessoa Idosa e com Deficiência, onde também atua na questão da formação/inserção
político social do público idoso e com deficiência. 

Mencionou que quem cuida das questões envolvendo mulheres e crianças são outras coordenadorias da SPS. 

Programas do Ceará Acessível: 

*Praia Acessível – Trata-se de um banho de mar assistido, com parceria do Corpo de Bombeiros. Praias con-
templadas: Iracema, Cumbuco, Majorlândia e Prainha. Em breve o programa vai abarcar Flexeiras e Camo-
cim. 

*Central de Interpretação de Libras do Estado do Ceará. Trata de demandas da comunidade surda, onde atente
tanto presencialmente, como de forma remota. O atendimento se faz por videochamada. Todo o estado do Ce-
ará pode ser atendido. 

A conselheira Clara Vasconcelos perguntou se era possível disponibilizar o número de atendimento da Central
de Interpretação de Libras. 

A Dra Vyna, então, informou o canal do youtube (Cil Ceará) e os telefones para contato (85 9 9413-1000 e 85
9 9417-1000). Deixou também e-mail para contato: vyna.leite@sps.ce.gov.br

Mostrou ainda os projetos aprovados voltados aos idosos em um arquivo. 

Dra Clara perguntou se há alguma fiscalização ou programa da COPID junto aos bancos para evitar fraudes fi-
nanceiras contra idosos. 

A Dra Vyna informou que a SPS recebe várias denúncias nesse sentido. Há parceria constante com os conse-
lhos municipais e Ministério Público para tentar minimizar este tipo de problema. Comentou também que há
uma estratégia de fomentar os municípios a serem Promotores Da Política Da Pessoa Idosa. O município tem
que ter Conselho do Idoso criado e em plena atividade e fazer um plano de ação. 
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Dra. Vyna também informou que há um curso remoto voltado para abordagem policial 

Cel Clairton (titular AESP) perguntou se a grade d curso já está pronta, tendo Vyna Leite respondido que sim. 

Dr Bona achou uma importante iniciativa e disse que é de grande valia incluir tal curso na formação dos poli-
ciais. 

Dr Bona parabenizou a apresentação e perguntou se mais alguém tinha algo a pontuar. Como ninguém pon-
tuou nada mais, o Dr. Bona deu por encerrada a reunião.

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

Dr. Rodrigo Bona Carneiro
Cel CG BM Ronaldo Roque de Araújo

Cel QOPM Clauber Wagner Vieira de Paula
Cel QOPM Lourival Cordeiro Lima

Cel QOPM Antônio Clairton Alves de Abreu
TCel QOPM Cristiano Lins de Vasconcelos
Dr. Roberto de Alencar Mota Júnior
Dr. Breno Rangel Nunes da Costa

Dr Matheus Silva Machado
Dr. José Helano Matos Nogueira

Dr. Leonardo Feitosa Arrais Minete
Dr. Júlio César Nogueira Torres

Dr. Lúcio Ponte Torres
Dr. Alan Robson Alexandrino Ramos

Getulio Rodney Gomes De Lima
Dra. Ana Paula Silva Santos Barroso

Carlos Alexandre Oliveira Leite
Clara Vasconcelos Silveira

Expedito José do Nascimento 
Inspetor Marcílio Linhares Távora

Francisco Disraelli Paraíba Brasil

Fortaleza 09 de fevereiro 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.


