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NOTA DE ESCLARECIMENTO 

 

Prezados membros, nossas respeitosas saudações! 

A atual Diretoria do 31º CCS tem preconizado, da mesma forma que todas as Diretorias               
passadas, o fiel atendimento ao que determina o Regulamento do Instituto de            
Segurança Pública. Além deste Regulamento, instituímos um novo Regimento         
Interno, elaborado em conjunto com o Comando do 31º BPM, e aprovado pelos             
membros natos e pelos membros na reunião do dia 16/04/2019, bem como também             
aprovado pelo Instituto de Segurança Pública (ISP). O novo Regimento já se            
encontra registrado no ISP. Nosso norte e princípio democrático - e não poderia ser              
diferente - tem sido atender ao previsto no artigo 5º da Constituição Federal: “Todos              
são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza”. O direito à manifestação              
é resguardado dentro dos princípios do nosso Regimento. 

Os Conselhos Comunitários de Segurança têm sido o elo da sociedade civil com as              
Forças de Segurança do nosso Estado do Rio de Janeiro. Há algum tempo, as              
presenças do Superintendente da Região, da Guarda Municipal e representações como           
o Corpo de Bombeiros, a Diretoria de Homicídios, a DEAM e a OAB tem sido uma                
constante. 

Nossa área, a 31ª AISP, possui hoje uma diversidade na mobilidade urbana que inclui              
modais de grande capacidade, como o BRT e o Metrô, o que propicia maior facilidade               
de acesso à região por parte dos moradores e de quem aqui trabalha. Mas, como já era                 
esperado, isso contribuiu também para o aumento da desordem urbana. Nesse sentido,            
as demandas por estas questões cresceram em nossas reuniões, pois também geram            
insegurança e, da mesma forma, sensação de insegurança. Por isso, assuntos           
relacionados à questão têm sido frequentes e em grande volume. De fato, as reuniões              
ordinárias deste Conselho têm sido um importante momento para falar sobre este            
assunto. 
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Nossas reuniões cresceram 30% (trinta) por cento no último ano em percentual de             
participação, com uma média de mais de 130 membros, entre efetivos e participantes,             
um dos maiores quóruns dentre os CCS, prova da boa administração que o 31CCS              
vem tendo desde sua fundação. A manifestação por fichas de inscrição é um             
procedimento de sucesso desde a gestão passada e traz organização à reunião, com             
leitura e tempos implementados e definidos pelo atual Regimento Interno (Art. 20º do             
Regimento Interno). 

Temos de atender ao Regulamento que determina 2 (duas) horas como tempo máximo             
para as reuniões, e não temos conseguido atender a essa exigência (seção IX - DAS               
REUNIÕES - Art. 33, § 1º), justamente por tentarmos dar voz a todos. O término da                
reunião, também por exigência do Regulamento, deve ser informado ao público           
presente. 

Desta forma, em comum acordo com o Comandante do 31ºBPM, Coronel Martins,            
determinou-se que ficariam limitadas a 15 (quinze) as fichas de inscrições para            
perguntas por reunião, e que estas seriam segregadas da seguinte forma: a) segurança             
- forças policiais; b) segurança primária: poda, iluminação; c) sentimento de           
insegurança: desordem urbana. Cada manifestação (leitura ou fala) tem 2 minutos, e            
mais 1 minuto para réplica (Art. 20º e Parágrafo único do Regimento Interno). Tem sido               
nossa prioridade enviar todas as fichas escaneadas por e-mail aos representantes           
pertinentes do Poder Público, para que possam acompanhar ou atender as demandas            
apresentadas (Art. 23º do Regimento Interno).  

Queremos aproveitar a oportunidade e lembrar que é importante que se envie a             
justificativa de falta por e-mail, para constar em nossos controles de presença, além de              
manter sua ficha cadastral atualizada, procedimentos também previstos no         
Regulamento - Artigos 20, 25 e 41 no Regimento Interno - Capítulo IV - Art. 16, 17, 18 e                   
19 do Regimento Interno. 
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É de procedimento da Coordenadoria dos Conselhos Comunitários de Segurança          
visitar as reuniões dos conselhos com objetivo de prestigiar os voluntários da diretoria e              
os membros presentes. Estas visitas nos fazem muito felizes, pois é o momento que              
nosso trabalho voluntário é reconhecido. 

Na última reunião, o Coordenador dos Conselhos Comunitários de Segurança do           
Estado, Capitão Gustavo Matheus, esteve presente. Além de compartilhar sua trajetória           
nessa área, informou que pela primeira vez o ISP é presidido por uma profissional da               
Polícia Civil, a Delegada Adriana Mendes. Também nos relatou sobre o Fórum dos             
Conselhos, que aconteceu no último dia 10 de outubro. O 31º CCS esteve presente e               
participou ativamente no Grupo de Trabalho, com o objetivo de melhorar os            
procedimentos dos CCS e, consequentemente, a segurança do nosso Estado. 

 

Confiram, abaixo, a fala do Coordenador, Cap. Gustavo Matheus, em sua íntegra, 
após cumprimentar os componentes da mesa e a assistência.  

“É a segunda vez que estou retornando aqui como Coordenador. Na minha carreira             
policial, passei pelo 31º BPM, onde fui designado como Chefe da P5, e então tive               
oportunidade de estar à frente do CCS da AISP 31. Logo no primeiro momento, fiz uma                
eleição, o Castrinho está aqui como ex-presidente; eu tive a oportunidade de participar             
daquele pleito eleitoral, tenho boas lembranças. Está aqui também o Sr. Ricardo            
Magalhães, ex-presidente do 31º CCS; e o Coronel, que foi o primeiro Presidente deste              
Conselho, nós nos conhecemos na última reunião.  

É sempre bom quando a gente volta ao Conselho Comunitário e a gente observa              
pessoas que passaram por este espaço, entendem que o Conselho não é passado de              
“papel passado” para uma pessoa específica, não possui um dono; ele pertence à             
sociedade. Como a Presidente Simone falou aqui, os homens passam e as Instituições             
ficam. O Conselho Comunitário de Segurança é protagonizado pela sociedade, e todas            
as pessoas que por aqui passaram tiveram suas contribuições, os seus desafios para             
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aumentar essa estrada, para que a gente pudesse trilhar com mais facilidade. O             
principal deste Conselho Comunitário são as pessoas, é a sociedade civil organizada            
aqui dessa região, que mantém de pé esse comum espaço de interlocução da             
sociedade e as polícias. E na Resolução, a finalidade do Conselho é aproximar a              
sociedade das polícias e, nessa aproximação, acho que também é praticar exercícios,            
no diálogo, mediação, a contribuição, a plataforma colaborativa, o que podemos fazer            
realmente para contribuir para mudar essa realidade. É essa a definição que sempre             
passo quando participo das reuniões dos Conselhos de Segurança, que é para que a              
sociedade realmente exerça seu direito e sua responsabilidade preconizada na          
Constituição Federal em relação à segurança pública. Nós temos um papel muito            
significativo, segurança é um assunto muito profundo que ultrapassa os limites de            
aderência das instituições policiais. É algo que perpassa por toda a sociedade e todas              
as instituições, é um movimento que precisa ser muito coeso, e precisamos dessa             
coesão para que possamos transformar. E ouvindo o que o Dr. Antônio Ricardo falou              
(referindo-se à apresentação do Diretor da DHPP sobre o trabalho que vem sendo             
realizado pela Delegacia), mostra que o Conselho Comunitário sintetiza muito isso, é o             
diálogo franco, olho no olho, prestação de contas, como já foi falado aqui. Estamos              
com reduções significativas dos indicadores de criminalidade do Estado. Eu, como           
trabalho no Instituto de Segurança Pública com estatística criminal, corroboro com o            
apresentado pelo Dr. Antônio Ricardo; percebemos uma redução em diversos          
indicadores e isso é fruto também dessa integração, realmente. 

E havia a preocupação entre os Conselheiros de como ficariam os CCS. Os CCS, hoje,               
estão cada vez mais fortes, continuaram. São 64 Conselhos que contam com mais de              
300 pessoas nas diretorias, estão funcionando muito bem e vão continuar funcionando,            
sim. Tivemos a realização do Fórum, na semana passada e, pela primeira vez, tivemos              
a presença do Vice-Governador do Estado, que estava como Governador em exercício            
naquele momento, porque o Governador estava em Brasília, e acho que isso foi uma              
deferência a todos os Conselhos Comunitários de Segurança. Tivemos outras          
autoridades presentes, e realmente tivemos algo muito importante porque o objetivo           
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desse Fórum, além de estarmos comemorando 20 anos dessa política pública de            
Conselhos Comunitários do Estado. Nesse fórum, também imaginamos algo que possa           
subsidiar a política pública de segurança. Então, vamos reunir toda a sociedade e             
policiais para discutir alguns temas específicos, e vamos produzir um relatório, que            
será enviado ao Governador e aos Secretários das Polícias Militar e Civil do Estado,              
para que a gente possa fazer o máximo pela Política de Segurança, com nossos              
anseios e com o que a gente pode trabalhar, diretamente, para mudar essa situação.              
Tivemos também uma notícia muito boa depois dessa reunião: o Vice-Governador           
anunciou publicamente que fará visitas às reuniões ordinárias dos Conselhos          
Comunitários. Ele irá pessoalmente com a equipe de gestão dele para que ele possa              
escutar a sociedade. E de que forma? Como são 64 Conselhos no Estado e seria muito                
difícil conseguir visitar todos, propusemos que as visitas sejam realizadas por Regiões            
Integradas de Segurança Pública (RISPs). 

Estamos na 2ª RISP. Então, vamos reunir todos esses Conselhos, o 31CCS em             
especial, todas as Diretorias desses Conselhos e a população desses bairros para que             
a gente possa discutir, e assim será por todo o Estado: Norte Fluminense, Sul, Baixada               
Fluminense, Região Serrana e Região dos Lagos. 

No início da minha fala, queria anunciar a nova Diretora do Instituto de Segurança              
Pública, Dra. Adriana Mendes, Delegada da Polícia Civil. Pela primeira vez temos um             
Delegado de Polícia Civil presidindo o ISP, o que é muito interessante, porque policiais              
civis e militares trabalham de forma integrada, para a sociedade.  

Desejo a todos uma reunião produtiva. Muito obrigado pela participação e bom dia a              
todos”.  
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