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EDITORIAL
Uma das características do
policiamento comunitário é
proporcionar essa discussão sobre os problemas,
buscar soluções e encontrar ações efetivas de cada
integrante disposto a perquirir as melhorias desejadas, propostas e possíveis,
e isso perpassa por reuniões de alinhamento e tomada de decisões. “A reunião faz parte do planejamento da Coordenadoria
de Polícia Comunitária que
tem dentre suas metas a
de aproximar a CEPC aos
Comandantes de Bases
Comunitárias, além de
oportunizar o estreitamento
de ações e atividades que
se balizam na filosofia e
doutrina de polícia comunitária. Estamos fazendo
uma análise criteriosa do
projeto Base Comunitária
na SESP para chegarmos
a um diagnóstico e propormos ulteriormente, uma
ação de fortalecimento e
de resgate”, afirma o Ten
Cel PM Carlos, que é mestre em Sociologia pela
UFMT e autor do livro: POLÍCIA COMUNITÁRIA EM
MATO GROSSO: tensão
entre estado e sociedade,
lançado em dezembro de
2019.
Ten Cel PM Sebastião
Carlos Rodrigues da
Silva , Coordenador Estadual de Polícia Comunitária da SESP/MT

REUNIÃO DE PLANEJAMENTO DA
COORDENADORIA DE POLÍCIA
O Tenente Coronel PM Sebastião Carlos Rodrigues da Silva ,
Coordenador Estadual de Polícia Comunitária da SESP/MT, esteve reunido com todos os Oficiais PM Comandantes de Bases
Comunitárias da grande Cuiabá, para explanar sobre o planejamento da Coordenadoria para o ano de 2020 e dos anos seguintes.
A reunião contou com a presença do Cel PM Esnaldo Souza
Moreira, Comandante do 1º Comando Regional de Cuiabá, que
aproveitou a ocasião para alinhar o planejamento do respectivo
CR com ênfase na filosofia de Polícia Comunitária.
“Precisamos avaliar o que estamos fazendo e encontrar as melhores soluções possíveis que atinjam nossas intenções como
instituição de segurança pública e os anseios da comunidade,
isso pautado nos ensinamentos em Polícia Comunitária”, frisa o
Ten Cel PM Carlos .
Os Comandantes das Bases Comunitárias apresentaram um
diagnóstico das condições, planejamento e particularidades das
SubUnidades, falando dos avanços, dificuldades e perspectivas
de ação e atuação, em parceria com a comunidade local. Algumas medidas foram alinhadas e outras planejadas para buscar
os acertos necessários na melhoria de prestação de serviço à
sociedade.

Visitas às bases Comunitárias da Baixada Cuiabana

Reunião com os membros de CONSEG da baixada

A equipe da Coordenadoria Estadual de Polícia Comunitária da SESP/MT (CEPC) realizou visita
in loco em todas as Bases Comunitárias de Segurança Pública de Cuiabá e Várzea Grande, com
fins de conhecer e acompanhar a rotina de trabalho, gestão administrativa do efetivo disposto e
empregado, como também, a vistoriar essas atividades e a infraestrutura predial.
As visitas oportunizaram presenciar e colher informações sobre as condições de funcionamento
das Bases e sua estrutura, servindo de sustentação para alocação de recursos e investimentos
que visem a plenitude dos serviços a serem desenvolvidos – bem como realizar essa fiscalização
desse compromisso da Base Comunitária com a comunidade que a integra.

Reunião com os membros de CONSEG da baixada

- Reunião realizada no dia
05/02/2020 entre a Coordenadoria Estadual de Polícia Comunitária e os Conselhos Comunitários
de Segurança Pública de Cuiabá e região (baixada cuiabana). Nesta 1ª reunião de trabalho do
ano de 2020 foi feita a apresentação do Coordenador da CEPC e apresentação do planejamento
de atividades para 2020, com a participação do Secretário de Segurança Pública, Dr. Alexandre
Bustamante.

Reunião da CEPC com
moradores do Distrito do
Coxipó do Ouro e
adjacências

Reunião na Comunidade Rural do Coxipó do Ouro

Reunião realizada no dia 21/06/2020, na
Comunidade Rural do Coxipó do Ouro do
município de Cuiabá-MT com a pauta sobre
Polícia Comunitária e Conselho Comunitário
de Segurança Pública – contando com a
presença de vários moradores do distrito e
representantes das comunidades adjacentes.

Ações da CEPC Junto ás Bases Comunitárias
A Coordenadoria Estadual de Polícia Comunitária tem em uma
das suas inumeras ações, a manutenção e investimentos nas Bases
Comunitárias, que vão desde reformas nas estruturas físicas com
recurso financeiro previsto em dotação orcamentária anual da pasta,
além de oferecer todo o suporte necessário estrutural e de logística
para o bom funcionamento da unidade de segurança pública e melhoria na prestação de serviço à população. Outro destaque é a presença da comunidade através dos membros dos Conselhos Comunitários de Segurança Pública que tentam buscar melhorias nessas
estruturas e atender a demanda dos prestadores de serviços nas Bases Comunitárias. Lembramos que as Bases Comunitárias orçamentada e manutenida pela Secretaria de Estado de Segurança Pública através da Coordenadoria Estadual de Polícia Comunitária. Além do
planejamento previsto em realizar pequenas reformas nas Bases Comunitárias, a CEPC tem buscado orientar os Comandantes
(gerentes) de Base Comunitária em como conseguir captar recursos

Base Comunitária BEIRA RIO
A Base Comunitária Beira Rio foi acompanhada de perto pela
CEPC, orientada a reformar e restruturação as instalações, foi
atendida, emergencialmente pela CEPC. Também, orientamos a
aproximação com o Conselho Comunitário de Segurança local e
sociedade para lograr êxito, observando as novas regras impostas pela Lei nº 10.931/2019. O Conselho Comunitário da região
já estão se movimentando, com vistas sua à regularização.

DEPOIMENTO
“O CONSEG de Bosque da Saúde e região
agradece a Coordenadoria de Polícia Comunitária da SESP por todo empenho em resolver as pendências da
Base. Toda equipe liderada pelo Ten Cel Carlos, sempre muito solícita e prestativa na
busca de soluções rápidas para as situações
apresentadas.
Uma grande parceria e
a certeza de que o
CONSEG pode contar
com a mesma para ajudar no melhor trabalho
de todos junto à comunidade. Muito Obrigada”

Base Comunitária BOSQUE DA SAÚDE
Importante destacar que na Base
Comunitária Bosque da Saúde persistia, há anos, uma situação de irregularidade quanto ao fornecimento de
energia elétrica (ENERGISA) e fornecimento de água e tratamento de esgoto
(ÁGUAS CUIABÁ). Providenciando a
instalação de hidrômetro, medidor e
rede de tubulação de água à Base Comunitária e subsequente assunção da
CEPC/SESP das tarifas de água daquela unidade de segurança pública.
Quanto ao fornecimento de energia
elétrica que também estava de forma
irregular (há anos) foram adotados os mesmos esforços conjuntamente (CEPC e CONSEG), providenciando a instalação de padrão de energia elétrica, com os cabeamentos necessários e

Sandra Gaspareto,
Presidente do

Ação conjunta da CEPC e CONSEG na instalação dos medidores de energia e água da
Base Bosque da Saúde.

A Coordenadoria visita Municípios do Estado de MT
Várias visita de cortesia e orientação às autoridades municipais, conforme solicitação dos
membros do Conselho Comunitário de Segurança Pública e autoridades públicas locais, estão
sendo realizadas.
O objetivo das reuniões é debater e discutir sobre os projetos e sugestões de melhorias da
segurança pública local pelo viés da filosofia e doutrina de Polícia Comunitária, bem como,
orientações sobre os caminhos à regularização do CONSEG local em obediência aos regramentos contidos na Lei nº 10.931/2019.
as reuniões contamos a presença dos Prefeitos das Cidades, Vereadores, entre outras autoridades.

Confira os municípios visitados

Reunião em PEIXOTO em 18/06/2020

Reunião em ÁGUA BOA em 23/0720

Reunião em POXORÉU em 25/05/20
Reunião MIRASSOL em 21/01/20

Reunião FELIZ NATAL em 19/06/20

Reunião PONTES E LACERDA em 20/05//20

A Coordenadoria visita Municípios do Estado de MT
Visitas de Acompanhamentos
Nas cidades de Itaúba-MT e Paranatinga-MT houveram solicitações de autoridades públicas locais para
que a SESP-MT auxiliassem na recondução dos rumos
dos Conselhos Comunitários de Segurança Pública locais. Uma equipe da Coordenadoria Estadual de Polícia
Comunitária deslocou aos citados municípios com objetivo de entender cada situação e tratou de auxiliar e orientar os caminhos a serem percorridos – com o advento da Lei 10.931/2019 – para que houvessem a regularização dos CONSEGs e firmação da parceria entre
SESP-MT e Sociedade local, para fins de buscar parcerias e captação de recursos para investimentos em melhorias da qualidade da segurança pública e qualidade
de vida dos munícipes das citadas cidades. Houveram
as reuniões com as autoridades púbicas locais e com
segmento da sociedade que encontraram um caminho
pacífico ao imbróglio que existia e impedia de implementar projetos em prol da segurança pública local.

Confira os municípios visitados

Reunião em MATUPÁ dia 19/05/2020

Reunião em ITAÚBA

Reunião em PARANATINGA em 02/20

“ A vinda da Coordenadoria de Polícia
Comunitária foi de extrema importância.

Com isso, a sociedade civil organizada construiu uma nova diretoria do
CONSEG, que esta em pleno funcionamento, esperando apenas aprovação
do estatuto pra ser lançado o edital pra
nova diretoria tomar posse e a gente
tocar os projetos de Segurança Pública
no município de Paranatinga.
Foi de grande credibilidade essa vinda pras ações dos CONSEG e também
mostra toda parte da legislação vigente
dos CONSEGS, foi essa visita que nos
deu todo suporte necessário para que
hoje tenhamos um diretoria toda estruturada. Muito obrigado a coordenadoria
por ter vindo, ao TC Carlos que dispôs
do seu tempo para q pudéssemos montar esse CONSEG e gerir recursos em
prol da melhoria de Segurança Pública
da nossa cidade.”

O Cap. PM Farias, Comandante da
CIA PM do Município de Paranatinga
Reunião em VILA BELA dia 28/05/2020

MANUTENÇÃO DAS BASES
COMUNITÁRIAS DE SEGURANÇA PÚBLICA
A Coordenadoria Estadual de Polícia Comunitária em conformidade com a Diretriz Estadual de Polícia Comunitária da
SESP e por seu regimento interno, tem a responsabilidade de
oferecer apoio técnico e logístico às Bases Comunitárias – com
previsão e dotação orçamentária específica – totalizando 16
(dezesseis) BCS na baixada cuiabana e 05 BCS no interior do
Estado. Mensalmente são repassados materiais, suprimentos e
Processo

Base

(R$)

Responsável

Recebimento

155581/20

TRÊS BARRAS

4.000,00

Wellison S. Silva – Cap PM

15/05/2020

134288/20

RIBEIRÃO DO
LIPA

8.000,00 Luiz M. Barboza – 2º Ten PM

26/05/2020

206895/20

JARDIM IMPERI- 8.000,00 Gleison D. Santos – Cap PM
AL

16/06/2020

205924/20

JARDIM VITÓRIA

8.000,00 Roberval R. Silva – ST PM

16/06/2020

216085/20

PLANALTO

4.000,00 Cleison H. Nazário – Cap PM

A receber

DEPOIMENTOS
“Agradeço a atenção e a disposição de atendimento que recebemos da Coordenadoria de
Polícia Comunitária na Reestruturação e reforma realizada em nossa Base, bem como a
cortesia do Ten Cel PM Carlos”

2º Tenente PM Luiz Mário, Comandante da
Base Comunitária Ribeirão do Lipa
“A atenção que temos recebido da Coordenadoria de Polícia Comunitária tem sido espetacular, estamos sendo atendidos em todos os
pleitos e solicitações. Nós só temos mesmo é
que agradecer”
2º Tenente PM Castro, Comandante da Base
Comunitária do Bairro Três Barras,

REESTRUTURAÇÃO E REFORMA DAS
BASES COMUNITÁRIAS
Na dotação orçamentária da Coordenadoria Estadual de
Polícia Comunitária prevista no PTA/2020 consta o adiantamento para pequenas reformas às Bases Comunitárias
que, após a reunião com os Comandantes de Bases
(fevereiro/2020) foi orientado sobre esse recurso específico
para a finalidade precípua. Adotamos como procedimento
para atendimento dos pedidos, por ordem de chegada até o
esgotamento do recurso previsto. Segue abaixo a relação
de concessão de adiantamentos cedidos aos Comandantes
de Bases Comunitárias, que tem realizado melhorias nas
Processo
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A Polícia comunitária é, sem sombras de dúvidas, a melhor forma
de interatividade, amizade e reciprocidade de ações da comunidade
com a Polícia cidadã; Mediante disso a FECONSEG MT Federação
dos Conselhos Comunitários de Segurança Publica do Estado de Mato
Grosso vem trabalhando junto a diversos Conselhos Comunitarios e
seus congêneres em parceria com a Coordenadoria de Policia Comunitária SESP, levando palestras, atos informativos da lei 10.931/2019 e
principalmente auxiliando nos atos de regularização de suas personalidades jurídicas de direto e de fato. Fortalecendo parcerias juntos aos
poderem Judiciários, Ministério Publico, forças de segurança onde a
maior beneficiada é a sociedade matogrossense. Parabéns aos Secretario de Segurança Publica Dr. Alexandre Bustamente que por

meio da Coordenadoria SESP Tenente Coronel Carlos e sua
equipe vem fazendo uma brilhante trabalho em parceria com a
FECONSEG MT eu Danillo Moraes presidente em nome de toda
diretoria só temos a agradecer pelo resgate da filosofia de policia
comunitária.

Coordenadoria de Polícia Comunitária que tem à frente o Ten Cel PM
Carlos, que junto com sua pequena
equipe vem fazendo um brilhante trabalho de disseminação e difusão da
filosofia de Polícia Comunitária bem
como o seu resgate; fortalecimento da
relação entre Estado e Sociedade junto
ais CONSEGs de todo o Estado de
Mato Grosso - e sempre em parceria,
coletivamente com a FECONSEG e
outros parceiros engajados nessa luta.
Ouvimos e presenciamos muitos elogios desse espetacular trabalho da Coordenadoria de Polícia Comunitária e
do Ten Cel PM Carlos. Eu, Danilo Moraes - Presidente da FECONSEG
em.nome de toda a Diretoria só temos
a agradecer ao Senhor Secretário de
Segurança Pública e à Coordenadoria
de Polícia Comunitária por estar trilhando por esse caminho. A sociedade

agradece.

LIVE SOBRE POLÍCIA COMUNITÁRIA.
Tema: Polícia Comunitária: A força que vem da Comunidade!
LIVE realizada no dia 24/06/2020 pelo aplicativo Facebook com o tema: Polícia
Comunitária: A força que vem da Comunidade! Em tempos de pandemia, buscan-

do dar continuidade aos trabalhos de disseminação e difusão da teoria, filosofia e
doutrina em Polícia Comunitária a Live foi a ferramenta encontrada para propiciar
e propor esse encurtamento da relação entre Estado e Sociedade. O Ten Cel PM
Carlos – Coordenador Estadual de Polícia Comunitária trouxe à baila a discussão
“A importância dessa Live
em meio à este tempo de
pandemia foi de grande importância e relevância para
levar o conhecimento da
Polícia Comunitária à toda
sociedade, já que a internet
é um meio sem fronteiras. A
Live teve pouco mais de
2.600 visualizações e foi
acompanhada por muitas
pessoas, tanto da segurança pública quanto da sociedade civil organizada. Alguns membros de CONSEGs de outros estados
como Distrito Federal, Minas
Gerais, Bahia, São Paulo,
Acre, Tocantins, Ceará, Mato Groso do Sul e Paraná. O
assunto abordado na Live é
propício à discussão e engajamento da sociedade
que vê a oportunidade de
participar efetivamente nos
projetos de segurança pública e nas discussões de políticas públicas de segurança
pública. A Live ainda contou
com a presença de algumas
autoridades públicas como o
Secretário de Segurança
Pública – Dr. Alexandre
Bustamantes, Secretário da
SAIOP da SESP – Cel PM
Victor Paulo Fortes. A Live
oportunizou abrir olhares
para novos pontos de vista
para sociedade, que é ela, a
comunidade que dá o pontapé inicial e gera a força para
nosso trabalho.” Assevera o
2º Ten PM AValério.

sobre o tema Polícia Comunitária focando inicialmente em sua

pesquisa desenvolvida durante
o Mestrado em Sociologia, expondo a estrutura de sua pesquisa,

caminhos

percorridos,

autores debatidos e trazidos ao
diálogo em sua pesquisa, além

de proporcionar o resultado de
sua pesquisa e as correlações
oportunizadas na apresentação
e discussão dos dados obtidos.
O palestrante aproveitou a oportunidade para trazer as inova-

ções

e

contemporaneidades

sobre o tema reservado à experiência do projeto de Polícia Comunitária em Mato
Grosso, além de comentar e opinar sobre o advento da lei nº 10.931/2019, que
traz uma nova roupagem aos Conselhos Comunitários de Segurança Pública de
Mato Grosso. “Uma oportunidade ímpar de estreitar a relação e fortalecer ao
mesmo tempo entre Estado (representado pela SESP-MT) e Sociedade

(representada pelos CONSEGs), que juntos tem o desafio “desafiador” de sentar à
discutir políticas públicas de segurança pública, e não mais se limitar a discutir
problemas e demandas pontuais. Agora busca-se trazer a solução aos problemas
encontrados e trazidos à discussão. É a prática do caput do 144 da Constituição
Federal, em sua essência. ” Sintetiza o Ten Cel PM Carlos.
Comentário do Cel PM Vitor Paulo Fortes Pereira

Secretario Adjunto Operacional / SESP
A Secretaria de Estado de Segurança Pública tem essa proposta de proporcionar melhores condições das instituições de segurança pública e sempre buscando a melhoria
BA prestação de serviços à sociedade. A SAIOP faz esse trabalho de fortalecimento das
ações institucionais de segurança pública através das Coordenadorias ligadas à SAIOP.
A CEPC tem sido incisiva no tocante à difusão e disseminação da filosofia de Polícia Comunitária e em 2020 os trabalhos estão a todo vapor com muitas ações focadas no regimento da SESP. É um trabalho contínuo de avanços diários.

Fale Conosco: (65)-3616 5538 / (65) 9-9315-0284

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

