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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

ASSUNTO

Apresentação PCCE e SESEC.

HORA

ATA nº 04

20 de abril de 2022
Início

Término

10h00min

11h00min

PARTICIPANTES
NOME
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. Átila Einstein de Oliveira
Dr Matheus Silva Machado
Dr. Marcus Vinicius Saboia Rattacaso
Cap QOPM Anderson Duarte Barboza
Dr. Leonardo Feitosa Arrais Minete
Dr. Ricardo de Araújo Barreto
Dr. Lúcio Ponte Torres
Dr. Paulo Victor Araújo Martins
Getulio Rodney Gomes De Lima
Dr. Matheus Silva Machado
Carlos Alexandre Oliveira Leite
Dr. Leonardo Feitosa Arrais Minete
Expedito José do Nascimento
Dr. Lucas Guerra Carvalho de Almeida
Francisco Disraelli Paraíba Brasil

CARGO/INSTITUIÇÃO
Presidente do CONSESP/Membro Titular CGD
Secretário Executivo do CONSESP/Membro Titular CBMCE
Membro Suplente/PMCE
Membro Suplente/Casa Militar
Membro Titular/AESP
Membro Titular / SSPDS
Membro Suplente / Casa Civil
Membro suplente/PEFOCE
Membro Titular/DPE
Membro Suplente/SESEC
Membro Suplente/SUPESP
Membro Suplente/CDPEF
Membro Titular/TJCE
Membro Suplente/PCCE
Membro Titular/Câmara Municipal
Membro Titular/PRF
Membro Titular/DPE
Membro Titular/SAP
Membro Suplente/CPDEF
Membro Titular/APRECE
Membro Titular/Arquidiocese
Membro Suplente/AMC

CONVIDADOS
1º Ten QOBM Diêgo Davis Furtado Cavalcante
Laura Raquel Reis Mafra Carvalho

Assessor do Gabinete do Comando do CBMCE
Assessora de Imprensa da CGD

I – PAUTA

1. Apresentação do Cel Holanda (Titular da SESEC);
2. Apresentação do Dr Sérgio ( tular da PCCE);
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II – RESUMO DAS DISCUSSÕES/DELIBERAÇÕES

Às 10h06 Dr Bona deu início a Reunião do CONSESP.
Falou das faltas das apresentações do Dr Sérgio e Cel Holanda que, por terem do compromissos urgentes, não puderam se fazer presentes na reunião do CONSESP
O Dr Bona abriu a palavra para quem quisesse falar e vesse alguma demanda.
O Dr Ra acaso, conselheiro suplente da SESEC, se iden ﬁcou como sendo Assessor de Relações ins tucionais da Secretaria Municipal de Segurança CIdadã - SESEC. Jus ﬁcou a ausência do Cel Holanda tular
da SESEC, pelo fato de este ter sido chamado para uma reunião com o prefeito de Fortaleza.
Dr Ra acaso falou que a GMC de Fortaleza é uma das poucas do país que possuem autorização para
portar armas.
Con nuou informando que Fortaleza ﬁrmou convênio com os municípios vizinhos para formar a guarda
desses municípios pelo fato de a guarda municipal de Fortaleza tem a Academia da SESEC que está em
consonância com as doutrinas da Secretaria Nacional de Segurança Pública.
Comentou que a PF só concede porte de arma às guardas que possuem curso de formação em consonância com as diretrizes da SENASP.
O MJ não fornece nada para guardas municipais que se denominam polícias municipais.
O Dr Ra acaso informou que a Guarda Municipal é de suma importância, mas não é polícia.
O MP não vê com bons olhos a questão da Polícia Municipal.
Mencionou que o Fortaleza tem o maior efe vo de guardas municipais de forma proporcional do país.
O Dr Bona perguntou se há corregedoria para os Guardas Municipais.
O Dr Ra acaso respondeu que sim, há uma corregedoria e que está moldada na CGD estadual. Disse ainda que estão montando um serviço de inteligência.
O Dr Ricardo Barreto, tular do TJCE, peguntou sobre o armamento u lizado pela Polícia Penal.
O conselheiro Carlos Alexandre mencionou dos armamentos u lizados pela SAP.
O Dr Bona perguntou se CONSESP pode fazer uma reunião na SESEC, tendo o Dr Ra acaso dito que sim.
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O Dr Bona perguntou se alguém mais nha algo a pontuar.
O Cel Ronaldo, Secretário Execu vo do CONSESP e tular do CBMCE, falou que era uma imensa sa sfação receber todos os membros no CBMCE. Mencionou ainda que os conselheiros estão no local onde será o museu do CBMCE.
O Cel Ronaldo falou que o dia 20 de abril representa uma data marcante para o CBMCE que é a da separação da PMCE. Há 32 anos houve a separação, mas que os laços não se desfazem.
O Cel Ronaldo pontuou ainda que o dia 20 de abril marca também o dia do Bombeiro da reserva. Pontuou o quanto é importante respeitar a história de quem tanto fez pela ins tuição.
O Cel Ronaldo mencionou ainda que neste mesmo dia 20 o CBMCE estava promovendo o Torneio da Integração, que se trata de um torneio de futsal entre as vinculadas.
O Cel Clairton, tular da AESP, se iden ﬁcou e passou a enumerar algumas ações da AESP.
Informou que a AESP, nesse ano de 2022, já formou 189 soldados dos BM.
Disse ainda que foram formados 226 membros da PEFOCE e que todos já foram nomeados e empossados.
Con nuou dizendo que está em andamento um curso da PCCE para Escrivães e Inspetores, onde estão
com 500 (quinhentos) alunos regulares e alguns sub judice. A previsão do término do curso é o início do
mês de junho.
Pontuou também que a PMCE está com previsão de concurso para 3 mil (três mil) homens.
Mencionou ainda que a legislação mudou e que o candidato do concurso PM/BM já vai chegar no curso
na condição de militar e não mais de candidato.
Dr Bona pediu para que o Cel Clairton explicasse os mo vos que levaram a essa mudança na formação
dos PMs e BMs.
O Cel Clairton, novamente com a palavra, disse que foi importante para que a formação militarizada fosse novamente incu da na mente dos alunos, onde seriam fortalecidas a hierarquia e a disciplina.
Pontuou ainda que a formação não permi a, por exemplo, que a pessoa rasse serviço operacional e
que isso faz muita falta na formação.
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O Dr Bona pontuou que é impressionante a quan dade de policiais recém-ingressos que já respondem a
procedimentos na CGD.
O Cel Clairton disse que a PMCE vem trabalhando mais de perto a questão disciplinar da tropa e que, a
médio prazo, as corporações militares estaduais terão ganhos na questão disciplinar.
O Cel Clairton falou que a AESP já realiza cursos de pós-graduação autorizados pela Seduc. Disse também que está em andamento a implementação do Mestrado em Segurança Pública.
O Dr Matheus pontuou que o proﬁssional recém ingresso das forças policiais não se percebia na função
para o qual havia tomado posse. Isso faz com que os proﬁssionais cometam infrações disciplinares. Disse
ainda que a formação mais militarizada ajudará em incu r na mente do proﬁssional em formação o
quão séria e importante é o seu cargo e o quanto o proﬁssional deve prezar para o não come mento de
infrações disciplinares.
O Cel De Paula, tular da PMCE, disse que a mudança na legislação para o retorno do recruta e do cadete foi proposta pelo comando da PMCE.
Con nuou dizendo ainda que, ainda nos cursinhos preparatórios, os alunos eram mal direcionados
quanto ao respeito ao Código Disciplinar. Deu o exemplo de os alunos já serem orientados a par cipar
a vamente da polí ca, algo que é proibido pelo regulamento.
Pontuou também que estão vivenciando uma diﬁculdade quanto às atuais gerações que não se vinculam
fortemente às ins tuições. A atual geração não tem ideia de pertencimento. As ins tuições têm que se
adaptar às mudanças.
O TC lins, tular da SSPDS, falou que há uma crise de iden dade quando o indivíduo se vê como candidato e não como proﬁssional.
Disse ainda que todos querem mais direitos do que deveres. Mencionou o papel importante da ﬁscalização. Deu exemplos de o proﬁssional PM estar de serviço e olhando direto o whatsapp, fazendo com o
que a atenção ﬁque alterada.
O Dr Bona perguntou se mais alguém nha algo a falar.
O Dr Lúcio Ponte disse que a PCCE está com exposição no Rio Mar Papicu, em frente ao Hard Rock Café.
Na exposição está sendo contada a história da PCCE. Há exposição de materiais e viaturas.
O Dr Bona perguntou, novamente, se mais alguém nha algo a falar.
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O Dr Leonardo CDPEF falou que o CDPEF está agindo na prevenção. Estão dando cursos sobre a nova lei
de abuso de autoridade.
O Dr Bona perguntou como é o curso.
O Dr Leonardo respondeu que é na forma de palestra e exposição.
O Dr Bona pediu para marcar para a próxima reunião do dia 11 de maio de 2022 com relação a exposição do Conselheiro Leonardo.
O Dr Bona perguntou se mais alguém nha algo a falar.
O Dr Matheus disse que foi muito boa a mudança para o retorno aos recrutas e que o governo está de
parabéns.
Pontuou ainda sobre as ações preven vas promovidas pela DPE na seara da Segurança Pública.
O Dr Ricardo Barreto disse que a formação dos policiais é muito importante e que também é dar condições de trabalho e salário ao policial.
O Dr Bona perguntou se alguém mais tem algo a pontuar.
O Conselheiro Expedito José da APRECE fez sua apresentação pessoal. Disse que é ex-prefeito de Piquet
Carneiro.
Disse que em Piquet Carneiro tem o pró-cidadania e que, neste município, a atuação dos membros do
Pró-Cidadania é muito boa.
Pontuou ainda que o trabalho da polícia não é fácil e que hoje todos ﬁlmam todas as ações policiais.
Por ﬁm, colocou a APRECE à disposição para ajudar no que fosse necessário quanto aos trabalhos do
CONSESP.
Dr Bona disse que a úl ma ata foi postada no grupo e, como não houve contestação de qualquer ponto,
foi aprovada.
Em seguida, encerrou a reunião.
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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. Átila Einstein de Oliveira
Dr Matheus Silva Machado
Dr. Marcus Vinicius Saboia Rattacaso
Cap QOPM Anderson Duarte Barboza
Dr. Leonardo Feitosa Arrais Minete
Dr. Ricardo de Araújo Barreto
Dr. Lúcio Ponte Torres
Dr. Paulo Victor Araújo Martins
Getulio Rodney Gomes De Lima
Dr. Matheus Silva Machado
Carlos Alexandre Oliveira Leite
Dr. Leonardo Feitosa Arrais Minete
Expedito José do Nascimento
Dr. Lucas Guerra Carvalho de Almeida
Francisco Disraelli Paraíba Brasil

Fortaleza 20 de abril 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.

