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ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE DEFESA SOCIAL
LOCAL
ASSUNTO

Sala de Situação do Gabinete do Secretário da SSPDS
1ª Reunião 2012 - Fundo de Defesa Social

NOME

DATA:
HORA:

22/05/12
10h00min

CARGO/INSTITUIÇÃO

João Vasconcelos de Sousa – Cel BM
Diarley Almeida – SEPLAG
José Nival Freire da Silva – PC
José Maximaon Ferreira – PC
Antonio Walberto Gadelha - PM
Luiz Silveira Gomes – Mj PM.
Joaquim dos Santos Neto – Cel BM
Luiz Solano Austregésilo – Cel PM
Francisco William L. Rodrigues – Cel BM
Francisco Zélio Martins de Menezes Jr. – TCel BM
Rosa Virgínia Bastos Emidio - Economista
Ana Amélia Facundo de Sousa - Sub. Ten. PM.

Secretário Adjunto da SSPDS
Coordenador de Patrimônio /SEPLAG
Delegado Geral Adjunto /PCCE
Assessor de Planejamento /PCCE
Secretário Executivo /PMCE
Coordenador da CGA / PMCE
Comandante Geral do CBECE
Diretor do Colégio da Polícia Militar do Ceará
Diretor do Colégio Militar do CBECE
Gerente Geral do FDS / SSPDS
Gerente Operacional do FDS /SSPDS
Gerente Administrativo-Financeiro do FDS / SSPDS

PONTOS DA PAUTA
I – Abertura pelo Presidente do Conselho de Defesa Social;
II – Apresentação da Gerência do FDS ;
III – Orçamento do FDS, ano ;
III – Recurso comprometidos para 2012;
IV – Rateio 2012;
V – Deliberações do Conselho
VI – Encerramento pelo Presidente
DESENVOLVIMENTO E DELIBERAÇÕES
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I – Às 10:00hs do dia 22 (vinte e dois) de maio do ano de 2012 (dois mil e doze) reuniram-se na
sala de Situação do gabinete da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, os conselheiros
que integram o Fundo de Defesa Social – FDS para realização da 1ª reunião do ano de 2012.
Presentes as autoridades acima nomeadas, sob a presidência do Cel BM Vasconcelos Secretário
Adjunto da SSPDS, que conduzindo os trabalhos cumprimentou os presentes e apresentou aos
Conselheiros o novo Gerente Geral TCel BM Zélio, solicitando ao mesmo que conduzisse a
reunião, de acordo com os temas pautados pela equipe que compõe a Diretoria Executiva, e que
determina a sequência.
II – O Gerente Geral do FDS TCel BM Zélio tomou a palavra, e após cumprimentar os presentes
iniciou em data show a exposição dos temas em pauta. Na oportunidade foi apresentada a
composição da Diretoria Executiva, de acordo com a Portaria Nº 159/2012 de 15 de fevereiro de
2012, em seguida foi apresentada a planilha Orçamentária para 2012 e o rateio por Unidade ficou
da seguinte forma:
ÓRGÃO

ORÇAMENTO 2012

%

PMCE

1.158.000,00

18,34

CBECE

1.134.000,00

17,96

POLÍCIA CIVIL

792.000,00

12,54

SEJUS

600.000,00

9,50

COLÉGIO PM

1.254.000,00

19,86

COLÉGIO BM

1.328.000,00

21,03

49.000,00

0,78

6.315.200,00

100,00

GERÊNCIA FDS
TOTAL

A divisão por unidades orçamentárias tem como objetivo determinar o valor destinado a cada
órgão e os projetos apresentados por cada órgão estarão respaldados por dotação orçamentária
suficiente para executá-los. Entretanto, conforme ficou evidente, temos recursos comprometidos
referentes a projetos aprovados em 2011 no valor de R$ 4.057.725,89 (quatro milhões, cinquenta
e sete mil e setecentos e vinte e cinco reais e oitenta e nove centavos). Como de costume após a
licitação os referidos projetos geraram uma economia da ordem de R$ 202.886,29 (duzentos e dois
mil, oitocentos e oitenta e seis reais e vinte e nove centavos) gerando um saldo positivo que irá se
incorporar à receita gerada em 2012. Desta forma o saldo financeiro em 11 (onze) de maio de 2012
é de R$ 5.554.888,54 (cinco milhões, quinhentos e cinquenta e quatro mil, oitocentos e oitenta e
oito mil e cinquenta e quatro reais) desta maneira o saldo para rateio ficou no valor de R$
1.444.638.70 (um milhão quatrocentos e quarenta e quatro mil, seiscentos e trinta e oito reais e
setenta centavos), valor este que será destinado para execução de novos projetos obedecendo a
seguinte ordem: Polícia Militar 18,34%, CBMCE 17,96 %, Polícia Civil 12,54%, SEJUS 9,50%,
Colégio PM 19,86%, Colégio BM 21,00%, FDS 0,80%.
III – Dando prosseguimento à reunião, foram demonstrados então a situação de todos os projetos do
FDS, cujos dados observados pelos conselheiros, dizem respeito à linha do MAPP, objeto ou
designação do projeto, valor financeiro necessário para executá-lo, e status atualizado. Iniciando
pela Polícia Militar foram apresentados 08 (oito) projetos, todos objetivando reequipar o CEOP.
Destes os projetos de MAPP 117, 121, 122, 124, e 126 totalizando 05 (cinco), encontram-se
aguardando empenho e os MAPP 119, 123 e 125 perfazendo um total de 03 (três) encontram-se na
Comissão de Licitação. Para o Corpo de Bombeiros consta 03 (três) projetos, sendo que o projeto de
MAPP 103 aguarda transferência de saldo, o de MAPP 148 está em andamento na vinculada, e o

3/4
ultimo aguarda reaprovação do Conselho e inclusão no MAPP Os projetos destinados à Polícia
Civil, um total de 03 (três) projetos MAPP 06, 100 e 131, o primeiro aguarda transferência de saldo
para 2012, o segundo aguarda cancelamento do empenho por parte da SEFAZ e finalmente o
MAPP 131 sua licitação fracassou, entretanto a Assessoria Jurídica da Polícia Civil emitiu um
parecer favorável à contratação direta, portanto a Polícia Civil encontra-se no momento colhendo
novas propostas. A Secretaria de Justiça – SEJUS consta no MAPP com 05 (cinco) projetos com
recursos do FDS sob os nº 139,.143, 144, 145 e 147 cujos status no momento são idênticos, todos
eles aguardam publicação do Decreto de remanejamento orçamentário. O Cel BM Vasconcelos
representante do Presidente do FDS evidenciou as dificuldades administrativas enfrentadas no ano
próximo passado, solicitou portanto empenho aos dirigentes, a fim de que executem de forma
financeira e orçamentária todos estes projetos.
IV – Nas deliberações do Conselho, o Presidente do FDS Cel BM Vasconcelos informou que,
inicialmente iríamos ouvir a explanação do Gerente Geral TCel BM Zélio, e que após a conclusão
da apresentação dos novos projetos é que os mesmos seriam colocados em votação. Então o TCel
Zélio Gerente Geral do FDS iniciou apresentando um projeto que tem como objeto a aquisição de
um imóvel situado na Av. Carapinima nº1545 – Bairro Benfica e que de acordo com avaliação do
DAE – Departamento de Arquitetura e Engenharia, avaliação de uma empresa particular e valor de
proposta de venda da proprietária seu valor financeiro é da ordem de R$ 524.166,67 (quinhentos e
vinte e quatro mil, cento e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos). O referido imóvel
encontra-se alugado sob a administração da Associação dos Subtenentes e Sargentos da Polícia
Militar e Corpo de Bombeiros Militar. Atualmente o referido imóvel funciona como casa de apoio
dos profissionais de Segurança Pública do Estado do Ceará e presta auxilio valioso à classe,
principalmente aos que não tem parentes residentes na capital, pois neste local, eles tem um teto e
alimentação. A Polícia Militar apresentou 11 (onze) projetos todos eles direcionados ao CEOP os
quais perfazem um total de R$ 970.841,30 (novecentos e setenta mil, oitocentos e quarenta e um
reais e trinta centavos). O Corpo de Bombeiros Militar apresentou 02(dois) projetos, sendo que o
primeiro foi reapresentação do projeto para tratamento fisioterápico do TCel BM Márcio cujo valor
é de R$ 73.000,70 (setenta e três mil e setenta centavos) e como este projeto já foi aprovado na 1ª
reunião do Conselho no ano de 2011, o mesmo não irá impactar financeiramente no somatório
geral de projetos para o ano em curso. O segundo projeto apresentado diz respeito a aquisição de
06(seis) veículos tipo passeio para uso em serviços administrativos no valor de R$ 179.400,00. A
Polícia Civil apresentou uma solicitação de complementação para o projeto de aquisição de 01(um)
elevador para a sede da Polícia Civil cujo projeto anteriormente foi orçado em R$ 97.470,00
(noventa e sete mil, quatrocentos e setenta reais) entretanto devido a uma série de fatores os preços
sofreram alterações necessitando portanto para sua execução, de um aporte financeiro no valor de
R$ 62.045,33 (sessenta e dois mil, quarenta e cinco reais e trinta e três centavos). O Colégio da
Polícia Militar solicitou R$ 149.900,00 (cento e quarenta e nove mil e novecentos reais) para
aquisição de 02(dois) veículos, uma caminhonete cabine dupla e um veículo tipo “hatch”. O Colégio
do Corpo de Bombeiros Militar fez a requisição de R$ 303.374,13 (trezentos e três mil, trezentos e
setenta e quatro reais e treze centavos) esta quantia se destina à reforma geral e manutenção das
salas de aula, e departamentos daquele estabelecimento de ensino. E por ultimo a Gerência do FDS
apresentou 03 (três) projetos, sendo que um diz respeito à aquisição de equipamentos eletroeletrônicos, o segundo solicita aquisição de móveis e por fim solicita capacitação para os gerentes
que compõe o FDS, tais projetos perfazem um total de R$ 11.244,00 (onze mil, duzentos e quarenta
e quatro reais),
V – Prosseguindo com a reunião o Cel BM Vasconcelos Presidente do FDS determinou então que
fossem elencadas todas as solicitações dos órgãos integrantes do FDS, em seguida seriam colocadas
em votação. Passou então a palavra ao TCel BM Zélio que iniciou com a proposta sobre a aquisição
do imóvel, evidenciando que para aquisição da referida casa, há necessidade da aquiescência e
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colaboração de todos. Inicialmente ouviu-se o Cel. Walberto da Polícia Militar o qual pronunciou-se
da seguinte forma: a idéia da casa é interessante, pois vai servir a todos os policiais indistintamente,
sou a favor desde que todos participem igualmente. O Cel Neto Comandante do Corpo de
Bombeiros Militar também colocou-se favorável à aquisição da casa e a proporcionalidade no
rateio, o Dr Nival Delegado Geral Adjunto da Polícia Civil também foi favorável à
proporcionalidade. O Dr. Diarley Almeida representante da SEPLAG interrogou sobre a existência
da casa, foi informado então que a casa existe e é alugada, que a Associação dos Subtenentes e
Sargentos desembolsa mensalmente R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) pelo aluguel do
referido imóvel. Então, o mesmo sugeriu que fosse feita uma pesquisa entre os imóveis pertencentes
ao Estado, a fim de que seja verificado se no acervo estadual não existe um imóvel com estas
especificidades, desonerando dessa forma o FDS, propondo-se na oportunidade a fazer ele mesmo
este levantamento, e em seguida informar à Gerencia do FDS. O Cel PM Solano diretor do Colégio
da PM solicitou então que os colégios fiquem a parte desse rateio, uma vez que o mesmo policial
que contribui com o FDS, também contribui com o Colégio. O Dr. Diarley da SEPLAG informou
que até quinta-feira dia 24 de maio do corrente ano, isto é, três dias depois, ele daria a resposta
sobre a existência de imóvel que atenda as necessidades da Associação. Foram apresentados
diversos valores de proporcionalidade, entretanto no momento não foi possível chegar a um
consenso, ficando para uma próxima reunião os valores referentes à contribuição de cada órgão. O
Cel BM Vasconcelos colocou-se dizendo que diante dos impasses surgidos, há necessidade de que
aguardemos as informações do representante da SEPLG, para daí então,em uma reunião
extraordinária específica para este fim, possamos analisar com mais proficiência.
V – Prosseguindo o Cel BM Vasconcelos no uso da palavra, solicitou que fossem votados os
projetos apresentados pelo Colégio do Corpo de Bombeiros Militar no valor de R$ 303.374,13
(trezentos e três mil, trezentos e setenta e quatro reais e treze centavos) , tendo sido aprovado por
unanimidade, em seguida foi aprovado o Projeto apresentado pelo Colégio da Polícia Militar no
valor de R$ 149.900,00 (cento e quarenta e nove mil e novecentos reais). Quanto a Polícia Militar
que apresentou 11 (onze) projetos, o Cel PM Walberto Gadelha solicitou que fossem aprovados os
mais necessários, pois o CEOP funciona com recursos do FDS. Após estas argumentações, foram
aprovados 03 (três) projetos; o 1º (primeiro) diz respeito a aquisição de material de consumo para
clínica de implante no valor de R$ 52.535,00 (cinquenta e dois mil, quinhentos e trinta e cinco
reais), o 2º (segundo) é para aquisição de um aparelho desfibrilador no valor de R$ 5.900,00 (cinco
mil e novecentos reais) e o 3º (terceiro) é aquisição de próteses para implantes no valor de R$
77.240.00 (setenta e sete mil e duzentos e quarenta reais), perfazendo um total de R$ 135.675,00
(cento e trinta e cinco mil, seiscentos e setenta e cinco reais). O Cel BM Neto informou aos
presentes que não vai colocar nenhum projeto do Corpo de Bombeiros em votação, uma vez que a
aquisição da casa é prioridade. Entretanto foi devidamente reaprovado e deliberado a reinserção no
MAPP do projeto de tratamento fisioterápico do TCel BM Márcio o qual já havia sido aprovado na
1ª reunião deste Conselho em 2011. E a Polícia Civil solicitou apenas o aporte financeiro de R$
62.045,33 (sessenta e dois mil, quarenta e cinco reais e trinta e três centavos) quantia esta que irá
complementar o valor necessário, para aquisição de um elevador para a sede da Polícia Civil.
V – Finalizando, o Cel BM Vasconcelos encerrou a reunião solicitando à Gerência deste Fundo que
envie por e-mail a ata desta reunião a fim de que o Conselheiro ao adentrar a reunião já tenha uma
idéia sobre os temas que serão discutidos ou que foram debatidos, repassou então a palavra ao TCel
Zélio que agradeceu a presença de todos , deu por encerrada esta reunião e determinou a lavratura
desta Ata, que após lida e achada conforme, vai devidamente assinada pelos Conselheiros presentes
ou seus representantes. Sala de Situação do Gabinete do Secretário de Segurança Pública e Defesa
Social, Fortaleza, 22 de maio de 2012.
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Assinaturas dos Membros do Conselho do FDS ou Seus Representantes
João Vasconcelos de Sousa – Cel BM
José Nival Freire da Silva – PC
Joaquim dos Santos Neto – Cel BM
Diarley Almeida – SEPLAG
Antonio Walberto Gadelha – Cel PM

