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

LOCAL
Gabinete do Secretário Municipal da Segurança Cidadã na sede
da SESEC

DATA
11 de maio de 2022

ASSUNTO
Discussão do Relatório de Gestão do FNSP de 2021; Apresenta-
ção SESEC e PCCE

HORA Início Término

ATA nº 05 10h20min 11h30min
PARTICIPANTES

NOME CARGO/INSTITUIÇÃO

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

Dr. Sérgio Pereira dos Santos Vice-Presidente do CONSESP/Membro Titular PCCE

Cel CG BM Ronaldo Roque de Araújo Secretário Executivo do CONSESP/Membro Titular 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
Cel RR QOBM Luis Eduardo Soares de Holanda Membro Titular/SESEC

TCel QOBM Francisco Vanderlan Carvalho Vieira Filho Membro Suplente / SSPDS

Dr. José Flávio Barbosa Jucá Membro Titular / 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. Alan Robson Alexandrino Ramos Membro Suplente/PF

Dr. Lúcio Ponte Torres Membro Suplente/PCCE

Dra. Adriana Maria Silva Wanderley Membro Titular/CEDCA

Dra. Clara Vasconcelos Silveira Membro Titular/CCDM

Dr. Paulo Victor Araújo Martins Membro Titular/Câmara Municipal

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

Marcílio Linhares Távora Membro Titular/GMF

Francisco Disraelli Paraíba Brasil Membro Suplente/AMC

CONVIDADOS
Dr Rodrigo Carneiro Gomes Superintendente Regional da Polícia Federal no Ceará

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. Discussão do Relatório de Gestão do FNSP de 2021;
2. Apresentação do Cel Holanda ( tular da SESEC);
3.   Apresentação do Dr Sérgio ( tular da PCCE);

II – RESUMO DAS DISCUSSÕES/DELIBERAÇÕES
Às 10h20min do dia 11 de maio de 2021, no Gabinete do Secretário Municipal de Segurança Cidadã, o Presidente do CONSESP, Dr
Bona iniciou a reunião e saudou os presentes. Em seguida, o Dr. Bona passou para o primeiro ponto da pauta: A Discussão do Re-
latório de Gestão do Fundo Nacional de Segurança Pública - Exercício 2021.
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Neste momento, o conselheiro suplente da SSPDS, TC QOBM Vanderlan, pediu licença ao presidente para iniciar a apresentação.

A apresentação se iniciou com uma breve explicação sobre o fundo. Em seguida o TC Vanderlan mencionou a informação de que
foi encaminhado por meio do Of. nº 188/2022 - CODIP/SSPDS (Viproc 04644816/2022) o Relatório Anual de Gestão – RGA 2021,
com registro da execução dos recursos disponibilizados por meio dos Termos de Adesão nºs 1 e 2/2019, datados de 02/12/2019 e
seus adi vos e nºs 11 e 12/2020, datados de 24/12/20 e seus adi vos, que regulam o repasse de recursos na modalidade Fundo a
Fundo, para atendimento das demandas dos órgãos do Sistema de Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará, apre-
sentado nos Planos de Ação que foram devidamente aprovados pela área responsável no Ministério da Jus ça e Segurança Públi-
ca - MJSP. Considerando os parâmetros definidos nas Normas vigentes editadas pelo MJSP, para execução de ações nos Eixos de
Valorização dos Profissionais de Segurança Pública e Enfrentamento à Criminalidade Violenta, respec vamente.

Em meio a apresentação do TC Vanderlan, a conselheira tular do CEDCA, Adriana Wanderley, perguntou se também entram as
estruturas das delegacias, tendo o TC Vanderlan dito que sim.

A Dra Adriana perguntou, especificamente, se, dentro dos próximos anos, existe alguma parte do recurso que será voltado para a
Delegacia de Combate a Exploração da Criança e Adolescente - DECECA, tendo o TC Vanderlan dito que os valores são gastos de
acordo com projetos apresentados pelos gestores das vinculadas e não teria como responder por parte da vinculada. Mas que,
caso o projeto esteja de acordo com a portaria que regula os gastos do fundo e se aprovado pelo conselho, pode sim ser possível
algo dessa natureza. 

Após explanação realizada do Relatório aos membros do CONSESP presentes na Reunião, o Dr.Bona perguntou se algum membro
teria alguma objeção à aprovação do Relatório Anual de Gestão de 2021, onde não foi apresentada nenhuma objeção. O Dr Bona,
então, informou que o relatório foi aprovado por unanimidade.

Ato con nuo, o Dr Bona perguntou se alguém nha alguma objeção à úl ma Ata do dia 20 de abril de 2022, onde não foi apre-
sentada qualquer objeção. O Dr Bona informou que a ata da 4ª Reunião Ordinária do CONSESP, realizada no dia 20 de abril de
2022, foi aprovada por unanimidade. 

Em seguida, o Dr Bona parabenizou o Cel Holanda, tular da SESEC, pelas instalações da SESEC. Agradeceu a acolhida e passou a
palavra para que o Cel Holanda pudesse iniciar sua apresentação sobre a SESEC. 

O Cel Holanda, tular da SESEC, iniciou a apresentação saudando os presentes, dando boas vindas e agradecendo a presença de
todos. 

O Cel Holanda passou a apresentar o seu staff presente na reunião. 

Comentou que há legislação permissiva que autoriza membros das forças de segurança estadual a serem cedidos à SESEC e que,
por isso, conta com membros do CBMCE (Maj Allan e Maj Marcos) e da PCCE em sua equipe (Delegado Ra acaso).

Ao iniciar a apresentação, mencionou que a Guarda Municipal de Fortaleza - GMF tem um efe vo atual de 2.226 (dois mil, duzen-
tos e vinte e seis) guardas municipais, sendo, portanto a terceira maior guarda municipal do país. Atualmente Fortaleza só perde
para Rio de Janeiro e São Paulo.
 
Mencionou que o prefeito Sarto já autorizou concurso público para mil guardas municipais e que, com a assunção destes novos
componentes, a GMF será a segunda maior do país. 

Informou que são 85 (oitenta e cinco) municípios no Ceará que tem efe vo de Guardas Municipais. 
Falou que a GMF é o principal órgão que compõe a SESEC, mas que há outros órgãos importantes como a Coordenadoria Munici-
pal de Defesa Civil, cujo coordenador é o Cel Heraldo, também ex-Cel Cmdt Geral do CBMCE.
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Falou dos diversos serviços prestados pela SESEC, como, por exemplo, a organização de Inspetoria de Segurança Escolar. O muni-
cípio de Fortaleza conta, atualmente, com 602 (seiscentas e duas) escolas municipais e que, em 324 (trezentas e vinte e quatro)
escolas já é realizado o monitoramento por câmeras de segurança. 

Comentou que também é prestado o serviço de mediação. Há uma coordenadoria de mediação de conflitos instalada nas 12
(doze) Regionais espalhadas por Fortaleza. Em todas as regionais há efe vo da GMF treinada, orientada e preparada para prestar
um bom atendimento de mediação de conflitos, agindo diretamente na prevenção de conflitos. 

Con nuou a apresentação comentando que a GMF também realiza salvamento aquá co e que atuam desde a Barra do Ceará até
o Mercado dos Peixes. Comentou que há uma parceria muito próxima com o CBMCE para a prestação do serviço de salvamento
aquá co. 

Mencionou também o serviço prestado pela Defesa Civil Municipal, onde há diversos pontos crí cos em Fortaleza. 

Explanou também que a GMF também tem a Inspetoria de Serviços Urbanos que, junto com a AMC, presta serviço de organiza-
ção e orientação do trânsito da capital. 

Comentou que a GMF também tem em sua estrutura a Inspetoria Ambiental, que cuida de todos os parques da capital. Prestam
um relevante serviço junto a Agência de Fiscalização de Fortaleza - AGEFIS e BPMA da PMCE. 

Mencionou que há uma central de videomonitoramento e uma inspetoria que cuida do patrimônio público da prefeitura. Há na
prefeitura de Fortaleza mais de três mil aparelhos e a GMF está nos principais prédios públicos municipais da cidade. 

Comentou que o serviço de cuidado do patrimônio público faz parte da gênese do serviço prestado pelas guardas municipais. 

Con nuou a apresentação comentando que há uma inspetoria específica de atuação nos terminais de ônibus da capital. Há, nos
terminais, uma parceria muito forte com a PMCE.

Comentou que há tropa armada na GMF. Comentou da existência do GOE. Mencionou que há, aproximadamente, 700 (setecen-
tos) Guardas Municipais com porte funcional e que, para tal, o componente passa por rígido treinamento, onde são todos regula-
dos pela PF.

Mencionou o serviço das torres, do moto patrulhamento e do serviço do GOE. Comentou que hoje, há pontos problemá cos
crônicos enfrentados pela GMF como os da Rua José Avelino. 

O Cel Holanda comentou que fez uma viagem à Brasília para conversar com parlamentares. Disse que boa parte dos parlamenta-
res não nha ciência do papel importante da Guarda Municipal dentro do contexto da Segurança Pública.

O Cel Holanda disse que cada torre da GMF custa mais de meio milhão de reais. 

O Dr Helano, tular da SUPESP, disse para o Cel Holanda que a SUPESP está à disposição da prefeitura para o fornecimento de da-
dos importantes que são levados em consideração na instalação de cada torre. 

O Cel Holanda comentou do Programa Municipal de Proteção Urbana - PMPU que é o setor responsável pelo monitoramento fei-
to com o uso das Torres. São mais de 1.900 (mil e novecentas) câmeras ajudando a GMF de Fortaleza a monitorar diversos pontos
da capital. 

Comentou que toda a operação da GMF está integrada com a CIOPS. 
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Informou que a central de monitoramento da Beira-Mar fica perto do Náu co e que toda orla fica na responsabilidade da GMF.

Há duas torres de monitoramento na Av. Beira-Mar. 

Mencionou que a prefeitura iniciou um projeto de apoio aos motociclistas que trabalham com entregas por aplica vo, onde será
dedicado a estes um espaço monitorado de estacionamento onde tem lugar para carregar os telefones celulares e wi-fi de graça. 

Comentou do projeto da Parada Segura de monitoramento das paradas de ônibus mais crí cas da capital. 

Há um gabinete que foi ins tuído para desenvolver ações integradas entre os órgãos do estado, da prefeitura e da União que tem
reuniões semanais.

Comentou também do centro de gerenciamento integrado que abrigará vários equipamentos de monitoramento da prefeitura.
Informou que a ideia não é ins tuir um “novo CIOPS”, mas sim coordenar as ações dentro da capital dos equipamentos da prefei -
tura. 

Mencionou que a Prefeitura de Fortaleza assinou um termo de cooperação com 14 (catorze) municípios da Região Metropolitana
de Fortaleza - RMF com a finalidade de que a academia da GMF forme os profissionais destes municípios.

Disse que outras guardas, que não da RMF, estão aderindo a este modelo. Deu o exemplo de Araca  e Sobral que já estão em
conversas avançadas com o município de Fortaleza.

Mencionou que já há movimentação polí ca para que os municípios também tenham acesso aos recursos do Fundo Nacional de
Segurança Pública que, hoje, só chegam até os estados. 

Comentou que tramita no congresso legislação de isenção de IPI para aquisição de material por parte das Guardas Municipais.

Por fim mencionou que está sendo montado um grupamento específico de atendimento de ví mas de grupos vulneráveis volta-
do, especialmente, às ví mas de violência contra a mulher. 

O Dr Bona perguntou no que consis rá esse grupamento, se os membros acompanharão a efe vidade das medidas prote vas ju-
diciais.

O Cel Holanda respondeu dizendo que o projeto trata, dentre outras coisas, de um mapeamento de agressores que tem contra si
medidas prote vas da Lei Maria da Penha. A GMF pode fazer rondas e monitoramento onde o risco está estabelecido. 

O Dr Matheus, tular da Defensoria, perguntou se as câmeras de Fortaleza possuem reconhecimento facial, tendo o Cel Holanda
dito que ainda não, mas que é possível sim fazer essa integração.

O Cel Holanda finalizou a apresentação agradecendo pela oportunidade e se colocou à disposição do CONSESP.

O Dr Bona parabenizou a apresentação do Cel Holanda e disse que, devido ao adiantado da hora, a apresentação da PCCE ficará
para a próxima reunião do dia 08 de junho de 2022.

A Dra Clara, tular do CDM, parabenizou todos os órgãos na luta dos direitos das mulheres. A Dra Clara perguntou se há mulheres
para fazer as abordagens na rua por parte da GMF.

O Cel Holanda disse que há trabalhos coordenados feitos, inclusive, com a Secretaria Municipal de Direitos Humanos com o intui-
to de capacitar cada vez mais os membros da GMF para a realização de abordagens que não desrespeitem as mulheres. 
O Dr Bona perguntou, por fim, se alguém se disponibilizaria para receber a reunião ordinária do CONSESP, vez em que o Sr. Expe-
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dito José, membro tular da APRECE, se colocou à disposição para receber uma reunião do CONSESP.

O Dr Bona agradeceu e disse que a cortesia seria devidamente analisada e encerrou a reunião. 
ASSINATURA DOS MEMBROS DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA PRESENTES NA REUNIÃO

NOME ASSINATURA
Dr. Rodrigo Bona Carneiro

Dr. Sérgio Pereira dos Santos

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

Cel RR QOBM Luis Eduardo Soares de Holanda

TCel QOBM Francisco Vanderlan Carvalho Vieira Filho

Dr. José Flávio Barbosa Jucá

Dr.  Breno Rangel Nunes da Costa

Dr. Matheus Silva Machado

Dr. José Helano Matos Nogueira

Dr. Alan Robson Alexandrino Ramos

Dr. Lúcio Ponte Torres

Dra. Adriana Maria Silva Wanderley

Dra. Clara Vasconcelos Silveira

Dr. Paulo Victor Araújo Martins

Dr. Jeronnico Cândido do Nascimento

Carlos Alexandre Oliveira Leite

Dr. Leonardo Feitosa Arrais Minete

Expedito José do Nascimento 

Marcílio Linhares Távora

Francisco Disraelli Paraíba Brasil

Fortaleza 11 de maio 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.


