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CARGO/INSTITUIÇÃO

Antonio Walberto Gadelha - PM
José Nival freire - PC
Keydna A.L. Carneiro - SEJUS
Joaquim dos Santos Neto – Cel BM
Diarley Almeida - SEPLAG
Luiz Silveira Gomes – Mj PM
Francisco Coraci Camelo Ponte– TCel PM
Francisco Romero P. Mendes – Cap.PM
Francisco Zélio Martins de Menezes Jr. – TCel BM
Rosa Virgínia Bastos Emidio - Economista
Viviane Studart M. de Miranda – Economista

Secretário Executivo /PMCE
Superintendente Adjunto
NAPAE - SEJUS
Comandante Geral / CBECE
Coordenador de Patrimônio – SEPLAG
Coordenador do CGA - PMCE
Sub Comandante do Col. da Polícia Militar do Ceará
Tesoureiro do Colégio da Polícia Militar
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 – Leitura da Ata da 2ª Reunião do Conselho de Defesa Social - FDS ;
III – Deliberações do Conselho;
Multa dos carros
Projeto de Manutenção do Colégios da Polícia Militar
Projeto de Manutenção do colégio do corpo de Bombeiros Militar
IV – Calendário das Reuniões para o ano de 2013;
VI – Encerramento pelo Presidente.
DESENVOLVIMENTO E DELIBERAÇÕES
I – Às 10:00hs do dia 13 (treze) de dezembro do ano de 2012 (dois mil e doze) reuniram-se no
Auditório da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social os Conselheiros que integram o
Fundo de Defesa Social – FDS para realização da 3ª reunião do ano de 2012. Presentes as
autoridades acima nomeadas, sob a presidência do TCel BM Zélio Gerente Geral do Fundo de
Defesa Social,

II – O Gerente Geral do FDS TCel BM Zélio iniciou em data show a exposição dos temas em
pauta, evidenciando de início que os veículos adquiridos pelo FDS e destinados aos órgãos que
compõem este Fundo devem logo que possível serem transferidos para quem de direito e
usufrutuário do bem móvel, no caso, veículo automotor. Pois em caso de infração de trânsito ou
alguma comunicação do Detran, que demandam urgência, são encaminhadas primeiramente para
esta gerencia, só depois encaminhamos para o órgão competente, retardando o procedimento
adequado pela entidade detentora da posse deste bem.. Foi demonstrado também o orçamento de
2012 no total de R$6.311.200,00 (seis milhões, trezentos e onze mil e duzentos reais) e a
respectiva dotação orçamentária de cada órgão que compõe este Fundo, como também os recursos
comprometidos com projetos aprovados em 2012 totalizando R$ 5.038.206,65 (cinco milhões
trinta e oito mil, duzentos e seis reais e sessenta e cinco centavos) evidenciando que está incluso a
quantia referente à conta Restos a Pagar referente ao ano de 2011 no valor de R$ 87.367,49
(oitenta e sete mil, trezentos e sessenta e sete reais e quarenta e nove centavos). Em 30 de
novembro de 2012 estávamos com um saldo financeiro no valor de R$ 5.956.947,97 (cinco
milhões novecentos e cinquenta e seis mil, novecentos e quarenta e sete reais e noventa e sete
centavos), que ao deduzirmos os valores comprometidos, poderemos aplicar em novos projetos a
quantia de R$ 550.382,03 (quinhentos e cinquenta mil, trezentos e oitenta e dois reais e três
centavos).
III – Nas deliberações do Conselho, o Gerente Geral do FDS TCel Zélio apresentou os projetos que
serão deliberados iniciando pelo Projeto de Manutenção e Funcionamento Administrativo do
Colégio da Polícia Militar General Edgard Facó para o ano de 2013 no valor de R$ 755.000,00
(setecentos e cinquenta e cinco mil reais) e pelo Projeto de Manutenção e Funcionamento
Administrativo do Colégio do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará para o ano de 2013 no valor de
R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) todos os dois projetos foram aprovados por unanimidade. Em
seguida foi apresentado um projeto da Polícia Civil para aquisição de 02(dois) veículos
automotores, 01(um) para a Divisão de Comunicação e outro para o Almoxarifado no valor de R$
117.482,00(cento e dezessete mil, quatrocentos e oitenta e dois reais), que após acirrado debate e
argumentações contrárias à aquisição de máquinas que não beneficiariam diretamente o servidor o
Dr. Nival sugeriu que ao invés de adquirir 02(dois) veículos automotores ele abriria mão de um
destes veículos ficando apenas com o veículo destinado à Divisão de Comunicação e o recurso
destinado ao outro veículo seria direcionado para aquisição de um veículo para o Corpo de
Bombeiros Militar do Ceará, desta maneira o projeto foi aprovado com ressalvas desde que tenha a
finalidade de ser aplicado no social. A Polícia Militar apresentou então um projeto para aquisição
de 02 (duas) ambulâncias para a Coordenadoria de Saúde e Assistência Social no valor total de R$
279.094,00 (duzentos e setenta e nove mil, noventa e quatro reais) o qual foi aprovado por
unanimidade.
VI – Finalizando, o Gerente Geral TCel BM Zélio apresentou o calendário de reuniões para 2013:
REUNIÃO

DIA

DIA DA SEMANA

1- Fevereiro

20

QUARTA-FEIRA

2- Abril

24

QUARTA-FEIRA

3- Junho

26

QUARTA-FEIRA

4- Agosto

28

QUARTA-FEIRA

5- Outubro

16

QUARTA-FEIRA

6- Dezembro

12

QUINTA-FEIRA

Deu por encerrada esta reunião e agradecendo a presença dos conselheiros, reiterou a transferência
junto ao Detran das viaturas adquiridas com recursos do FDS e encerrou desejando a todos boas

festas e um ano novo próspero a todos, em seguida determinou a lavratura desta Ata, que após lida e
achada conforme, vai devidamente assinada pelos Conselheiros presentes ou seus representantes.
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Assinaturas dos Membros do Conselho do FDS ou Seus Representantes
José Nival Freire - PC
Keydna A.L. Carneiro - SEJUS
Diarley Almeida - SEPLAG
Antonio Walberto Gadelha - PM
Joaquim dos Santos Neto – Cel BM

