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ATA N° 001/2020 - Aos vinte e seis (26) dias do mês de junho de 2020, às 07h 30min, no 
Marco Zero da Área Verde Central, sita nesta cidade, Centro, os membros do Conselho 
Municipal de Segurança Pública, reuniram-se para a reunião extraordinária, para tratar da 
seguinte ordem do dia: Eleição para recomposição da Diretoria Executiva; Palavra Livre 
e Definição de calendário de reuniões. Estiveram presentes os conselheiros da Área não 
governamental: Paulo Sérgio Gonçalves Pereira (Presidente-Igreja Católica); Nilson 
Molonha (Vice-Presidente/ACES); Hellen dos Santos Garcia (Secretária/ Rep. das Assoc. 
de Bairro); Fernando Mascarello (Tesoureiro/OAB); Fabio dos Santos (Membro Fiscal – 
Grupo de Escoteiros Jaguatirica); Celso Vedana (Lions Clube) e Tiago Stefanello 
Nogueira (Sindicato Rural). Área governamental: José Carlos Moura (Secretario Municipal 
de Segurança Publica); Ten Cel PM Jorge Luiz de Almeida (Cmd. 12º Batalhão de Policia 
Militar); André Eduardo Ribeiro (Delegado Policia Judiciaria Civil; Leonardo Ramos (PRF); 
Emiliano Preima (37ª Ciretran); Márcio Pires (Depto. de Trânsito); Ten Cel PM Flavio 
Ramalho dos Santos (Cmd. CIOPAer);  Aline Vieira Rodrigues (POLITEC). Registrou-se a 
ausência justificada do conselheiros: Enilson de Castro Souza (Centro de 
Ressocialização) e Cap BM Eraldo das Neves Moura (10ª CIBM Sorriso). Registrou-se a 
ausência injustificada dos conselheiros das seguintes entidades: Câmara Municipal de 
Sorriso, Conselho Tutelar, Lojas Maçônicas, Conselho Evangélico, Câmara de Dirigentes 
Logistas -CDL, Rotary Clube, Assenarts,  Assoc. Engenheiros Agrônomos de Sorriso- 
AEAS. Participou  como convidado da reunião o Exmo. Senhor  Ari Genézio Lafin, 
Prefeito Municipal, conforme lista de presença anexa. ABERTURA: o secretário Sr. Paulo 
Sérgio Gonçalves Pereira, presidiu a reunião, designando a mim Mônica Viegas da Costa 
Campos para secretariar a sessão. Em seguida, o Sr Paulo explanou sobre a Eleição 
para recomposição da Diretoria Executiva, que diante da vacância de três cargos da 
Diretoria houve a necessidade da convocação da reunião extraordinária para eleger 
membros para assumirem os cargos de Presidente, Vice Presidente e Tesoureiro até o 
encerramento do mandato, sendo MAIO/2021, e que somente podem ser compostos por 
membros da sociedade civil organizada, conforme estatuto. Aberta a votação, com 
decisão unanime, foi eleito para o cargo de Presidente o Sr. Paulo Sérgio Gonçalves 
Pereira, Nilson Molonha como Vice Presidente e como Tesoureiro Fernando Mascarello. 
Diante da necessidade de remanejar o cargo de secretário do conselho, foi eleita a 
Senhora Hellen dos Santos para compor a vaga. Palavra-livre: CONSEG - Com a 
palavra Fernando Mascarello questionou a respeito da situação do CONSEG se ele seria 
extinto ou reativado, ressaltando ele sobre a importância deste conselho para o 
recebimento de aporte financeiro e destinação desses recursos às instituições de 
segurança do município. O Secretário de Segurança Sr. José Carlos Moura levantou a 
possibilidade de mesclar os dois conselhos em um só sendo informado que se fundissem 
os dois, o Poder Judiciário ficaria impedido de transferir dinheiro para ele. Outra ideia 
trazida foi a de tornar a diretoria do COMSEP à mesma do CONSEG, o assunto foi posto 
em votação e ficou decidido que os dois conselhos seguirão com personalidades jurídicas 
distintas, mas que terão a mesma composição da Diretoria Executiva. Prestação De 
Contas: o Sr. Fabio dos Santos, 2º membro fiscal, fundamentado no estatuto do 
Conselho solicitou ao Presidente a prestação de contas dos últimos semestres no prazo 
de 30 dias, auditado e assinado por profissional da área. Foi explicado ao Sr. Fabio que a 
última prestação de contas foi feita em 2019, apresentada ao Poder Judiciário, e que o 
tempo restante até a presente data seria auditado e encaminhado aos membros do 
Conselho, juntamente com as anteriores, para a realização da nova prestação de contas 
uma comissão com três pessoas foi formada. Calendário das reuniões ordinárias: 



 

2/4 

Anexo à Casa dos Conselhos, Rua das Videiras, 1.100 - Centro - CEP 78890-000 Sorriso-MT - Tel.: (66) 3544-7766 / 

E-mail: comsep.sor@gmail.com 
 

 

 

ESTADO DE MATO GROSSO 

CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA – COMSEP      

SORRISO-MT 
(Lei Municipal n° 1.938/2010 de 07 de Junho de 2010) 

decidiu-se que as reuniões ordinárias ocorrerão todas as segundas terças-feiras de cada 
mês, às 7h30min na Área Verde Central enquanto durar a situação de pandemia. Fala 
dos presentes: O Secretário Municipal de Segurança Pública Trânsito e Defesa Civil, 
José Carlos Moura, informou aos presentes que ele por conta própria não pode gastar 
nenhum centavo do fundo sem um gestor do COMSEP, as forças de segurança devem 
pedir ao Presidente e então este irá repassar para a SEMSEP os pedidos, o fundo de 
segurança possui saldo e que as demandas têm sido atendidas, informou que o Prefeito 
Ari destina ao fundo verba do município para ser gasto na segurança mesmo sabendo 
que não é de competência municipal a manutenção da segurança pública, que é pago 
material de expediente, material de limpeza, servidores e alguns serviços prediais. Que 
esse trabalho vem para integrar e para que tenhamos uma segurança plena, o trabalho 
integrado vem sendo desenvolvido em nosso município e os índices de criminalidade 
estão excelentes, e em consideração ao trabalho realizado pelos excelentes profissionais 
a prefeitura vem fazendo o aporte financeiro. Dando continuidade à fala o Tenente 
Coronel Jorge Almeida agradeceu pela continuidade dos serviços do COMSEP, 
agradeceu ao Prefeito Municipal Ari Lafin pela ajuda que tem dado à Polícia Militar e que 
com certeza se não fosse por isso o serviço estaria quase parado, hoje se não fosse a 
prefeitura não haveria teste rápido para os policiais, o que da uma segurança maior a 
eles, que são a segunda linha de frente no combate a pandemia, que a Secretaria 
Municipal de Saúde tem dado todo o apoio aos policiais que estão afastados devido ao 
COVID-19, se não fosse o poder público municipal haveria deficiência no atendimento 
prestado a população, o Conselho é muito importante para tudo isso, pois não vem verba 
do estado para compra de material ou para manutenção predial do batalhão, e ele estaria 
em péssimas condições se não fosse pelo Conselho e pela Prefeitura, e graças aos que 
prestam serviço voluntário no COMSEP, tudo isso é possível. O Delegado de Polícia, 
André Eduardo Ribeiro, parabenizou o novo Presidente do COMSEP, disse que Sorriso é 
um município diferenciado por ter o Fundo Municipal para a segurança pública que 
precisa do Conselho para administrar de forma legal, o suporte é muito importante para a 
Policia Judiciária Civil, que também não recebe nada do Estado para utilizar no 
expediente e nem para manter o prédio da delegacia, há no Estado municípios que não 
possuem o fundo onde as delegacias estão caindo aos pedaços, com policiais 
desmotivados e índices de criminalidade lá em cima na cidade, aqui há outro cenário as 
estatísticas criminais são excelentes se comparados a outras cidades do estado, que 
durante a pandemia a cidade está tranquila, sem grandes roubos ou homicídios, o 
Conselho é muito importante para a policia civil e a comissão do COMSEP e CONSEG 
tem que permanecer, pois tem municípios que não tem isso e sofrem, parabenizou a nova 
comissão que assumiram o desafio e que as forças de segurança precisam muito deles. 
O Inspetor Chefe da Policia Rodoviária Federal, Leonardo Ramos, disse que a realidade 
deles é a mesma que foi apresentada pelos colegas, que tem uma dificuldade muito 
grande em tocar uma instituição de segurança, que admira que na atual circunstância 
existam pessoas que coloquem o CPF a disposição do bem comum, a disposição da 
população, a 6ª Delegacia de Policia Rodoviária tem hoje um cenário muito favorável, 
com a Rota Oeste que os ajuda com suporte de manutenção, mas que além de Sorriso 
gerenciam também a unidade de Itaúba, local em que se houver uma lâmpada queimada 
o próprio policial deve trocar, por isso gostaria de parabenizar o novo Presidente do 
COMSEP, projeto esse que faz de Sorriso um lugar diferenciado, as intuições aqui são de 
fato irmãs, que se ajudam, e o Conselho tem colaborado para isso. Flavio Ramalho, 
Comandante do CIOPAer, ressaltou que o trabalho voluntário que os membros do 
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Conselho presam é magnifico, usando horários vagos, que nem sempre é vago, se 
desdobrando para fazer o serviço voluntário, isso demostra o amor a sociedade, 
agradecendo aos senhores que integram o conselho, o CIOPAer abraça às outras 
instituição no agradecimento. Por fim, com a palavra o Presidente encerrou agradecendo 
a presença de todos e as falas das autoridades e afirmou que as recebeu como 
motivação para dar continuidade aos trabalhos deste importante conselho. Foram 
determinadas as seguintes Providências e Encaminhamentos: 1) Solicitar à SEMSEP, 
o Extrato (junho/2019-junho/2020) do Fundo Municipal de Segurança Pública; 2) 
Encaminhar cópia da Ata da última reunião aos conselheiros e à Casa dos Conselhos; 3) 
Encaminhar o relatório de prestação de contas aos conselheiros com antecedência para 
apreciação, análise e aprovação na reunião ordinária do dia 14/07/2020; 4) Encaminhar 
documentação do COMSEP aos membros da diretoria; 5) Notificar as entidades sobre a 
ausência de seus representantes nas reuniões e solicitar manifestação em manter a 
representatividade junto ao Conselho; 6) Solicitar ao Prefeito, a nomeação do Presidente 
do COMSEP, Sr. Paulo Sérgio Gonçalves Pereira como gestor do Fundo Municipal de 
Segurança Pública (FUMSEP). 7) Solicitar às instituições de segurança, o plano de 
trabalho para o ano 2021. Encerramento - Nada mais havendo a tratar, às oito horas e 
quarenta minutos (08h40min) encerrou-se a reunião. Do que eu, Mônica Viegas da Costa 
Campos Almeida, Secretária designada, lavrei a presente Ata, que após lida e aprovada, 
será assinada pelos presentes. Sorriso (MT), 26 de junho de 2020.  
 
 
 

_______________________ 
José Carlos Moura 

Poder Executivo - SEMSEP 

 

___________________________ 
Paulo Sérgio Gonçalves Pereira 

 Presidente / Igreja Católica 
 

 
________________________ 
Ten Cel PM Jorge Almeida 

12º Batalhão da Polícia Militar 

 
 

__________________________ 
Nilson Molonha  

Vice-Presidente / ACES 

  

_______________________ 
Dr. André Eduardo Ribeiro 

Delegado PJC 

__________________________ 
Helen dos Santos Garcia 

Secretária / Assoc. Bairro Taiamã I 
 

 

_________________________ 
Flávio Ramalho dos Santos 

                 Comandante CIOPAer 

 

__________________________ 
Fernando Mascarello                       

Tesoureiro / OAB-Sorriso 

_________________________ 
Aline Veira Rodrigues 

POLITEC 

__________________________ 
Fábio dos Santos 

M. Fiscal / Grupo de Escoteiros Jaguatirica 
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_______________________ 

Emiliano Preima 
37ª CIRETRAN 

 
_________________________ 

Celso Vedana 
Lions Clube 

 
 

_______________________ 
Leonardo Ramos 

PRF 

 
 

__________________________ 
Tiago Stefanello Nogueira 

Sindicato Rural 
 
 

_______________________ 
Márcio Pires 

37ª CIRETRAN 

 
 

_________________________ 
Marisa Bono 
Lions Clube 

Participante Convidada 
 

 
 _______________________ 

Ari Genézio Lafin 
Prefeito 

Participante Convidado 

 
__________________________ 
Mônica Viegas da C. C. Almeida 

Secretária Executiva 

 


