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CEPC nos trilhos em 2020
Sabemos das dificuldades que enfrentamos nesse ano de 2020, com todo o caos
provocado no mundo por conta da pandemia do coronavírus. Momento de profunda
reflexão e mudança de hábitos, dos mais elementares aos mais complexos, individual e
coletivamente. Aprendemos e valorizamos
pequenos gestos e diante da dificuldade surgiram ideias que nos propiciaram a enfrentar
a celeuma e superar desafios. Enfim 2020 foi
um ano de intenso aprendizado.
Os planejamentos apresentados no
início tiveram que ser reformulados, alterados e algumas atividades postergadas para o
ano vindouro, talvez uma oportunidade de buscarmos o
aprimoramento e proximidade à perfeição – embora não
haja cidadãos perfeitos! As ações da Coordenadoria Estadual de Polícia Comunitária ganharam outros rumos, diferentes do planejado, e eis que surge a oportunidade de fortalecer os laços de parceria com os membros dos Conselhos
Comunitários de Segurança Pública do Estado de Mato
Grosso.
Que com o advento da lei 10.931/2019 ganharam
identidade própria na luta incansável de tentar prover segurança pública em parceria com as instituições de segurança
pública nos mais de 140 municípios do Estado. E sentar-se
à mesa para discutir políticas públicas de segurança pública
com os agentes das instituições que integram o sistema de
segurança pública é algo possível e próspero. Oportunidade
para a sociedade civil organizada se consolidarem, por meio
dos CONSEG, como entidades públicas de direito privado,
emoldurando a concretude do terceiro setor. É o alinhamento à lei federal nº 13.019/2014 que instituiu os “marcos
regulatórios” e consolida os Conselhos Comunitários de
Segurança Pública como Organizações da Sociedade Civil
(OSC). É a práxis do ideário de Robert Peel, aplaudido e
enfatizado por R. Trojanowicz e outros defensores da Polícia Comunitária como ferramenta de entrelaçamento entre
os atores sociais: Estado e Sociedade. Assim, parabenizo
cada integrante de Conselhos Comunitários de Segurança
Pública pela iniciativa de colocar-se a serviço da sociedade

de maneira voluntária e, coletivamente
buscando melhorar a qualidade da
segurança pública de seu município,
em especial, aos dos municípios do
Estado de Mato Grosso.
Muitas contribuições houveram para chegarmos “nesse patamar”,
a Secretaria de Estado de Segurança
Pública de Mato Grosso por intermédio do Secretário Dr. Alexandre Bustamantes, que nos incumbiu dessa
missão de segurança, comunitária e
social, o Cel PM Victor Paulo Fortes
Pereira que com o mister de promover a integração operacional, quer por viés repressivo das
forças de segurança e proativa pelos organismos de interação e intersecção com a sociedade que propiciam e propiciaram essa parceria sólida, à FECONSEG (que na pessoa
do seu presidente Danilo Moraes) que junto com os Conselhos Comunitários de Segurança Pública buscaram o fortalecimento dessa parceria entre Estado e Sociedade que vem
dando certo e colhendo resultados fantásticos. Como exemplo o Conselho Comunitário de Segurança Pública de Pontes e Lacerda que é uma grande referência desse sucesso,
que em nome do Presidente João Ramires parabenizo a
todos os membros dos demais CONSEGs espalhados pelos municípios de Mato Grosso.
É o momento de agradecer, primeiramente ao
Grande Arquiteto do Universo pela oportunidade, aos colaboradores da Coordenadoria de Polícia Comunitária que
não mediram esforços para realizar todas as atividades ordinárias e extraordinárias competida à pasta. Que em 2021,
possamos continuar nesses trilhos, pautando pelos princípios basilares da Administração Pública e outros imprescindíveis à consolidação dos trabalhos dessa Coordenadoria. A
todos, um Feliz Natal e um venturoso Ano Novo!
TEN CEL PM
SEBASTIÃO CARLOS RODRIGUES DA SILVA
Coordenador Estadual
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CEPC/SAIOP/SESP
Visita aos CONSEG’S do Interior do Estado

Tangará da Serra - 29/06 á 02/07
Visita com fins de orientação e instruções
com base na Lei nº 10.931/2019 para a
regularização do CONSEG. Foi feita
uma reunião para explanar ideias e apresentar projetos que visem a integração da
sociedade juntamente com a Polícia Militar. Na reunião tivemos a presença de
representantes da PMMT.

Jauru - 13/07 à 16/07

Foi realizada uma reunião com o Conseg local e com a presença do comando
local da Polícia Militar, onde foram
apresentados alguns projetos para ampliação do quartel da PM e também
solicitado um curso de tiros para os
policiais efetivados ali, tendo em vista
que possuem o armamento mas não
realizam a prática de tiros

Brasnorte - 09/07
Visita com propósito de debater sobre os trâmites necessários para a
regularização do CONSEG local em
obediência aos regramentos contidos
na Lei nº 10.931/2019. Bem como
pleitear e discutir sobre os projetos e
ideia de melhorias da segurança pública local pelo viés da filosofia e
doutrina da Polícia Comunitária.

Juína - 10/07
Houve uma reunião com os representantes do CONSEG local para
debater e escolher os membros que
fariam parte da nova diretoria e liderança das parcerias entre CONSEG
com a Polícia Comunitária e também os demais Órgãos Públicos do
Estado de Mato de Grosso. Pudemos contar a presença de representantes da PMMT, PCMT e CBMMT.

Água Boa - 22/07 à 26/07

Demanda solicitada - Visita com intuito
de conhecermos as propostas referentes a
projetos e parcerias com o setor judiciário, visando uma melhor forma de seguir
com trâmites de acordo com a necessidade local. Também foi discutido e apresentado outros projetos baseados no viés das
diretrizes da Coordenadoria Estadual da
Polícia Comunitária.

Glória do Oeste - 27/07 à 30/07

Nova Guarita - 06/08 à 09/08
Realizamos uma viagem com fins de debatermos procedimentos necessários
para regularização do CONSEG conforme a Lei nº 10.931/2019, e respondido
alguns questionamentos e saneada algumas dúvidas ainda existentes. Foi apresentado
o projeto de Videomonitoramento, este que é de grande contribuição e mais eficaz
tanto para os servidores da PM como também para a comunidade.

Reunião com intuito de orientar e prestar auxilio em como regularizar o
CONSEG local, visto que os CONSEG´s são peças fundamentais na criação de políticas públicas em parceria
com Polícia Militar do Estado de Mato
Grosso. Foi explanado também sugestões de como melhorar a relação da
Polícia Comunitária com a comunidade
através de projetos que visem essa interação.
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CEPC/SAIOP/SESP
Visita aos CONSEG’S do Interior do Estado

Colíder - 10/08 á 13/08

Novo São Joaquim - 20/08 á

Reunião com o Presidente do Conseg
local, Tosta, foi verificado os avanços
nas parcerias do Conseg com a prefeitura, bem como fizemos uma visita
a um dos projetos que estão sendo
realizados na cidade, chamado Guarda Mirim. Foi explanado também
qual seriam os demais novos objetivos daquele Conseg.

23/08

Em reunião foi constatado o dinamismo e parcerias, foi repassado
pela Coordenadoria de Polícia comunitária uma gestão de ações e
parcerias a ser realizado pelo Conseg
local e a realização de ações concretas que resultem em melhoria no
local.

Paranaíta - 24/08
Em visita, foi constatado a grande parceria
com a Prefeitura Municipal, além de contar
também com diversos apoios financeiros de
diversos órgãos. Ademais, este Conselho Comunitário recebeu doações de gêneros alimentícios da Secretaria de Estado. O Conselho de
Paranaíta tem sido referência de parcerias,
união de bem comum e juridicamente bem
organizado.

Terra Nova do Norte - 25/08
O Conseg local consta juridicamente registrado e com diversas ações realizadas e diversos
projetos em execução. A composição deste, é
formada por várias pessoas, de todos os setores da comunidade, e este está em busca para
realização de uma nova diretoria para seguir
em frente com alguns outros projetos que
visem melhorias para o município.
Santo Antônio do Leste - 10/09 á

13/09

Reunião com os membros do Conselho Comunitário de Segurança local
para sanar dúvidas sob as novas Diretrizes da Lei nº 10.931/2019, bem
como, quais caminhos à regularização
do CONSEG. E, foram apresentados
alguns projetos que visam a integração
da Polícia Militar com a comunidade

Nova Brasilândia - 03/09 á 06/09
Reunião realizada com objetivo de orientar e
prestar auxilio na regularização do CONSEG
local. Foram apresentados alguns projetos que
visam a parceria entre a população e a Policia
Comunitária.

Campo Novo dos Parecis - 14/09 á

17/09

Salto do Céu - 28/09 á 01/10
Reunião realizada com intuito de orientar e prestar amparo para realizar a regularização do CONSEG local em obediência aos regramentos contidos na Lei nº
10.931/2019.Bem como pleitear e discutir sobre os projetos e ideia de melhorias
da segurança pública local pelo viés da filosofia e doutrina da Polícia Comunitária.

Visita com objetivo de orientação e acompanhamento das atividades desenvolvidas
por este Conselho. Além de efetivar a
regularização conforme a Lei nº 10.93 .
Além de ouvir e apresentar alguns projetos que podem ser desenvolvidos em
parceria com o Ministério Público.
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CEPC/SAIOP/SESP
Visita aos CONSEG’S do Interior do Estado

Porto Esperidião - 19/10 à 22/10

Comodoro - 15/10 à 18/10
Realizado visita e constatado grande avanço
em parcerias com a prefeitura, PRF e diversos projetos executados e em ação nos
órgãos de segurança local e boa parceria
com MP e fórum da região. Está sendo
construído o grêmio da Polícia militar e em
projeto o videomonitoramento da cidade
de comodoro.

Diversas ações tem destacado o conselho comunitário tradicional na
região que vem desenvolvendo um
projeto social que tem marcado o
município e região PM JUNIOR,
que tem realizado trabalho junto as
crianças do município, em parceria
com as unidades de segurança local
como auxilio em reforma e estruturação de prédio.

Nova Maringá - 23/10 à 25/10
Com sua identidade jurídica reconhecida tem buscado parceria para realização
de ações de cidadania para apoiar a paz
social no município tem sido realizado
reuniões periódicas e juntamente com a
visita de orientação aprimoraram suas
ideias de ações em busca da Paz.

Nova Olímpia- 23/11 á 25/11

Vera - 29/10 à 01/11
Visita para acompanhamento das atividades
desenvolvidas. O CONSEG de Vera serve
de exemplo para os demais Conselhos do
Estado, isso porque o município faz parte
do projeto de videomonitoramento, este
que é vigiado 24hs por dia, que tem grande
relevância no combate contra o crime e
ajuda a solucionar regularidades na cidade.
Uma parceira do CONSEG com o Ministério Público e prefeitura de Vera.

Primavera do Leste- 03/11 à 06/11
Visita para atender demanda solicitada:
Regularização CNPJ / Elaboração projetos

Visita com fins de acompanhamento dos trabalhos e projetos desenvolvidos por este Conselho, que é
considerado de grande relevância
pelas suas ações e atividades já foram concluídas, como por exemplo,
a iniciativa que partiu do CONSEG
com apoio do Ministério Público
para a reforma das dependências
físicas da Polícia Civil. Agora, foi
elencado o projeto de construção de
um prédio para atender as necessidades da Polícia Militar.

Poxoréu - 26/11 À 29/11
Visita com fins de orientação e acompanhamento das atividades, vale ressaltar que esse
Conseg foi formado recentemente e já encontra-se totalmente regularizado conforme a Lei
nº10.931/2019. Na reunião, uma das demandas apresentadas foi um espaço mais estruturado e de melhor acesso para o Pelotão da
Polícia Militar. Também foram apresentados
projetos que visam a interação da polícia com
a sociedade.

Alto Araguaia - 16/11 à 19/11
Corpo de Bombeiros em Alto Araguaia
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OUTRAS AGENDAS DA COORDENADORIA (CEPC)
REALIZADAS NO 2º SEMESTRE 2020

Reunião da CEPC/SESP realizada no 1º
Comando Regional no dia xx/xx
Reunião de Trabalho da CEPC/SESP para montagem do CONSEG do Distrito Industrial

Reunião mensal no CONSEG
Jardim Vitória/Cuiabá

Reunião com o
Secretários da
SESP/MT

Reunião com os Comandantes das Bases Comunitárias de Cuiabá e Várzea Grande no dia 02 de Outubro.
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OUTRAS AGENDAS DA COORDENADORIA (CEPC)
REALIZADAS NO 2º SEMESTRE 2020

No dia 24/08, via plataforma do Facebook foi realizada a segunda live da
Coordenadoria Estadual de Polícia Comunitária/SESP-MT. O nosso coordenador TC PM Sebastião Carlos Rodrigues da Silva palestrou sobre a filosofia e a doutrina da Polícia Comunitária. Foram convidados o CEL PM Clarindo Alves de Castro, instrutor da
SENASP e o Presidente da FECONSEG-MT Danilo Moraes.

Participação na Live especial
promovida pela TV das Artes/
SP, com o tema: Polícia Comunitária. Realizada no dia 03/07,
via plataforma de streaming do
Facebook, com o tema: Fortalecendo a Sociedade
Parceira - Participaram também
os CONSEG´s dos estados do
Mato Grosso, Bahia e Pará.

2º Live especial promovida pela TV das Artes/
SP com o intuito de reforçar de forma ampla e
efetiva a Segurança Pública no Brasil. Realizada
no dia 20/11, pelo Facebook. Com as respectivas participações:
TC PMMT Sebastião Carlos Rodrigues da
Silva, Coordenador Estadual da Polícia Comunitária do Estado de Mato Grosso;
Major PMTO Gleidison Antonio de Carvalho, Coordenador Nacional de Polícia Comunitária pela SENASP;
Major PMES Sandro Roberto Campos,
Coordenador de Polícia Comunitária do Estado do Espírito Santos;

Delegado Claudinei Lopes, Deputado Estadual e Presidente da Comissão de Segurança
Pública e Comunitária-MT;
João Manoel Ramires, Diretor Regional Oeste FECONSEG MT e Presidente CONSEG
de Pontes e Lacerda-MT.

TEN CEL SEBASTIÃO CARLOS RODRIGUES
DA SILVA apresentando os trabalhos realizados em
2020 pela CEPC

Reunião realizada no dia 26/11, às 11hs,
por meio de videoconferência, entre a
Coordenadoria Estadual de Polícia Comunitária, com a participação do coordenador da CEPC, TC PM Sebastião
Carlos Rodrigues da Silva e da Comissão de Segurança Pública e Comunitária
da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT). Também marcou presença
o secretário geral da Federação dos Conselhos Comunitários de Segurança
(Feconseg), Edson Tavares da Silva. Durante a reunião foi explanado e apresentado os projetos e planejamentos realizados

pela CEPC. Com a aprovação da Lei da
Feconseg de nº10.931/2019, sendo de
autoria do Deputado Estadual Claudinei,
que é o presidente da Comissão de Segurança da Casa de Leis, foram regularizados 33 conselhos, sendo que são de caráter privado e com suas particularidades
conforme cada região de atuação. A composição destes Conselhos Comunitários
de Segurança Pública, é constituída por
integrantes da sociedade civil organizada
através de eleições e baseado no Código
Civil Brasileiro.
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No ano de 2020, a Coordenadoria Estadual de Polícia Comunitária realizou algumas visitas
aos membros de Conselhos Comunitários de Segurança Pública com o mister de acompanhar suas
ações e atividades, fortalecer a parceria existente e
esclarecer as mudanças ocorridas por conta do
advento da lei 10.931/2019. Lei que consolidou os
CONSEGs como entidade de direito privado e
integrante do 3º setor, mas que em nada promoveu o afastamento ou rompimento dessa representação da sociedade com os representantes da Segurança Pública do Estado.
A relação entre Estado e Sociedade caminha para redução da tensão historicamente existente e que, em não raros momentos propiciou
alguns desgastes. Essa relação se intensifica pela
proximidade e parceria com fins e objetivos mú-

EXPEDIENTE

tuos, os mesmos planejados, perseguidos e almejados
pelas instituições de segurança pública do Estado de
Mato Grosso.
“Caminhamos à inversão da sobreposição dos
interesses da sociedade, que em não raros momentos há
uma sobreposição dos individuais aos coletivos, mas
que pelo viés e entrementes da filosofia de Polícia Comunitária estamos chegando “nesse patamar”. Para
2021, já estamos planejando a realização de alguns cursos de capacitação e qualificação, e em especial aos
membros dos Conselhos Comunitários de Segurança
Pública, bem como, outras ações que visem a promoção dessa interação e fortalecimento dessa PARCERIA”, finaliza o Ten Cel PM Carlos – Coordenador de
Polícia Comunitária.

Informativo da Coordenadoria Estadual de Polícia Comunitária
Fale Conosco: (65)-3616 5538 / (65) 9-9315-0284

e-mail: cpc@sesp.mt.gov.br

EQUIPE DA COORDENAÇÃO ESTADUAL DE POLÍCIA COMUNITÁRIA
TEN CEL PM SEBASTIÃO CARLOS RODRIGUES DA SILVA
Coordenador Estadual
2º TEN PM ALEX SANDRO DA SILVA VALÉRIO
Gerente de supervisão e suporte das Bases Comunitárias
2º SGT BM CÂNDIDO ROGÉRIO DA SILVA
Gerente de Análise de Projetos, orçamento e contratos

Agente Socioeducativo
GILBERTO LARA DA SILVA
Gerente de fortalecimento e parceria com os Consegs
VALDEMIR G. DA SILVA
Assistente Técnico
FELIPE F. M. DE FIGUEIREDO
Estagiário

