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Resumo do ano de 2010;
Calendário de Reuniões – 2011;
Orçamento do FDS – 2011;
Execução Financeira – 2011;
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Relatório de Restos a Pagar – 2010;
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IV – Deliberações do Conselho:
V – Encerramento pelo Presidente.
DESENVOLVIMENTO E DELIBERAÇÕES

I - Reuniram-se as autoridades acima nomeadas, sob a presidência do Cel PM Francisco José
Bezerra Rodrigues, Secretário da Segurança Pública e Defesa Social, às 10:00hs na sala de
Situação do gabinete da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social para realização da 1ª
Reunião do ano de 2011 do Fundo de Defesa Social. O Cel PM Bezerra Presidente do Fundo de
Defesa Social cumprimentou os presentes, elogiou a maneira ética, consciente e equilibrada
como são conduzidos os trabalhos neste conselho,iniciando a reunião agradeceu a presença de
todos, desculpou-se sobre a demora na realização da primeira reunião do FDS no ano em curso,
e evidenciou as múltiplas atividades desenvolvidas por esta pasta e a complexidade do sistema.
Explanou então aos presentes que o Governo do Estado tem aplicado um grande montante de
recursos na área da Segurança Pública em todos os setores, mas, pela complexidade do sistema,
cada dia é exigida uma quantia maior. Nos últimos quatro anos foram investidos 400% a mais
do que foi investido nos governos anteriores. Fez então um relato circunstancial sobre as
atividades desenvolvidas pela SSPDS e vinculadas, cujos dirigentes mantém contato diário e
efetivo e inclusive, tem plena consciência do excelente trabalho que cada um desenvolve em
seu respectivo setor de trabalho. O Ceará se destaca com sua ligação e trabalho articulado entre
as vinculadas, cada instituição tem a sua importância frente as atividades desenvolvidas por esta
Secretaria. Solicitou então aos conselheiros presentes a permissão para que o comando destes
trabalhos fique sob a responsabilidade do Cel BM Vasconcelos Secretário Adjunto desta Pasta,
o qual será seu representante em todas as decisões. Desejando então boa sorte a todos passou a
palavra ao Cel BM Vasconcelos que passou daí então a presidir esta 1ª reunião.
II –O Cel BM Vasconcelos Presidente em exercício do FDS agradeceu a confiança nele
depositada e cumprimentando a todos passou então a palavra ao Gerente Geral do FDS Cel BM
Neto para que o mesmo desse andamento à reunião fazendo a explanação dos temas em pauta.
O Cel BM Neto agradeceu a confiança depositada e elogiou o desempenho do Gerente Geral
anterior Cel BM Walberto Gadelha e equipe os quais mantiveram tudo muito organizado,
facilitando sobremaneira o entendimento e prosseguimento dos trabalhos neste início de
governo. Iniciando então a demonstração dos slides em data-show esclareceu que praticamente
a mesma equipe permanece, elencou então a Gerencia Executiva do FDS, composta pelo
Gerente Geral Cel BM Joaquim dos Santos Neto, Gerente Administrativa Financeira Sub Ten
Ana Amélia Facundo de Sousa e Gerente Operacional Economista Rosa Virginia Bastos
Emidio conforme Portaria nº 772/2011. Foi então colocado em votação o calendário de reuniões
para o ano de 2011, sendo a 1ª reunião hoje 22/07/2011, a segunda reunião dia 06/09/2011. a
terceira dia 25/11/2011 e a quarta dia 20/12/2011, o Dr. Nival Freire representando a Polícia
Civil sugeriu que a 3ª reunião fosse realizada na 1ª semana de novembro e a 4ª reunião na 1ª
semana de dezembro sendo acatada a sugestão por todos sem no entanto definir exatamente o
dia, mesmo assim a sugestão foi acatada por unanimidade.
III – Seguindo adiante, foi então demonstrado os valores orçamentários de acordo com a Lei nº
14.827 de 28/12/2010 de maneira que, o total de R$ 6.600.000,00 (seis milhões e seiscentos mil
reais) foi dividido entre todos os integrantes do Fundo de Defesa Social da seguinte forma:
PMCE – R$1.254.000,00 (um milhão duzentos e cinquenta e quatro mil reais) que corresponde
a 19%; CBECE – R$1.188.000,00 (um milhão cento e oitenta e oito mil reais) que corresponde
a 18%; Polícia Civil – R$792.000,00 (setecentos e noventa e dois mil reais)que corresponde a
12%; SEJUS – R$ 792.000,00 (setecentos e noventa e dois mil reais)que corresponde a 12%;
Colégio da PM – R$1.254.000,00 (um milhão duzentos e cinquenta e quatro mil reais)que
corresponde a 19%; Colégio do CBECE – R$1.254.000,00 (um milhão duzentos e cinquenta e
quatro mil reais) que corresponde a 19% e o FDS – R$66.000,00 (sessenta e seis mil reais) que
corresponde a 1% . Este divisão foi aceita por todos os integrantes do conselho por
unanimidade.
IV – Dando seguimento à reunião, o Cel Joaquim dos Santos Neto Gerente Geral do FDS
demonstrou que até 30 de junho do corrente ano a conta Restos a Pagar de 2010 de R$
323.412,17 (trezentos e vinte e três mil, quatrocentos e doze reais e dezessete centavos) já foram
pagos R$271.121,84(duzentos e setenta e um mil, cento e vinte e um reais e oitenta e quatro

centavos) restando ser pago R$52.290,93 (cinquenta e dois mil, duzentos e noventa reais e
noventa e três centavos) que corresponde a 19% do total. No quadro Demonstrativo de Receitas
foi feita uma análise comparativa desde a criação do FDS ano de 2007, cuja arrecadação foi no
primeiro ano de R$1.198.309,76 (um milhão cento e noventa e oito mil, trezentos e nove reais e
setenta e seis centavos), no segundo ano em 2008 foi de R$2.146.009,76 (dois milhões cento e
quarenta e seis reais e setenta e seis centavos), no ano de 2009 foi de R$2.955.706,09 (dois
milhões novecentos e cinquenta e cinco mil, setecentos e seis reais e nove centavos) e por último
a receita do ano de 2010 que foi da ordem de R$3.372.022,08 (tries milhões trezentos e setenta e
dois mil, vinte e dois reais e oito centavos) ficando A origem destes recursos quase que em sua
totalidade provém dos Colégios Militares e Consignações dos Policiais e Bombeiros Militares, a
outra parte provém das Taxas de Projetos do Corpo de Bombeiros, Fermoju – Multas Pecuniárias
– Sejus – Receitas não identificadas e Rendimentos Financeiros. Neste ano, de janeiro a junho
temos uma receita de R$1.317.174,06 (um milhão trezentos e dezessete mil, cento e setenta e
quatro reais e seis centavos) acrescido do saldo do ano anterior no valor de R$2.498.333,72 (dois
milhões quatrocentos e noventa e oito mil, trezentos e trinta e três reais e setenta e dois centavos)
perfazem uma receita total de R$3.815.557,78 (três milhões oitocentos e quinze mil, quinhentos
e cinquenta e sete reais e setenta e oito centavos). Durante este ano de 2011 até o dia 30 de junho
foram feitas transferências para a Conta 280 – Arrecadação no valor de R$ 551.772,93
(quinhentos e cinquenta e um mil, setecentos e setenta e dois reais e noventa e três
centavos).restando portanto um saldo financeiro de R$3.320.875,15 (três milhões trezentos e
vinte mil, oitocentos e setenta e cinco reais e quinze centavos). Deste total temos recursos
comprometidos com projetos do ano anterior que não foram concluídos e que por algum motivo
foram embargados, os quais envolvem um valor de R$2.599.686,47 (dois milhões quinhentos e
noventa e nove mil, seiscentos e oitenta e seis reais e quarenta e sete centavos).
V – Para este ano portanto serão aplicados em novos projetos a quantia de R$1.808.897,75 (um
milhão oitocentos e oito mil, oitocentos e noventa e sete reais e setenta e cinco centavos). Foi
apresentado então uma proposta de rateio proporcional onde: PMCE, Col PM e Col BM
receberão a quantia de R$ 343.690,57 (trezentos e quarenta e três mil seiscentos e noventa reais
e cinquenta e sete centavos) respectivamente; ao CBECE será destinado a quantis de
R$325.601,60 (trezentos e vinte e cinco mil, seiscentos e um reais e sessenta centavos); à
Polícia Civil e à SEJUS caberão R$ 217.067,13 (duzentos e dezessete mil, sessenta e sete reais e
treze centavos) e por fim à gerência do FDS destinar-se-á R$ 18.088,98 (dezoito mil e oitenta e
oito reais e noventa e oito centavos);
VI - Nas Deliberações do Conselho iniciamos pelas solicitações da Polícia Militar, materiais e
equipamentos para o CEOP – Centro Odontológico da Polícia Militar que apresentou 10 (dez)
projetos abaixo descritos:
Objeto do Projeto

Valor (R$1,00)

1.Aquis. Aparelho raio-x Panorâmico/Cefalométrico Digital

119.583,33

2.Aquis. Serviços p/ confecção de Próteses Dentárias

190.149,00

3.Aquis. Equipamentos p/ Clinicas
4.Aquis. Materiais de Consumo Odontológico

60.217,95
354.939,63

5.Aquis. de Equipamentos p/ Clinicas

44.102,01

6.Contratação de Empresa Prestadora de Serviço de Coleta, Transporte e
Incineração de Resíduos

20.733,25

7.Aquis. de Serviços de Radiologia Especializados

53.400,00

8.Aquis. De Material de Consumo p/ Clinica de Implante

43.781,50

9.Aquis. Central Telefônica p/ o Centro Odontológico

4.058,34

10.Aquis. Materiais Permanentes p/ Recepção do CEOP
TOTAL

5.164,26
896.129,27

O Cel PM Walberto Gadelha solicitou a colaboração de todos para aprovação destes projetos,
uma vez que o objetivo é tornar o CEOP um centro de referência em nosso Estado. E prosseguiu,
solicitando então para que o Cel PM Napoleão esclarecesse as dúvidas sobre a parte técnica dos
projetos, a fim de que fossem estabelecidas prioridades. No que o Cel PM Napoleão disse que
temos atualmente 02 (dois) grandes projetos importantes, que é o de reabilitação oral e o de
implantodontia, os quais são extremamente importantes do ponto de vista da saúde bucal,
evidenciou que eles já existem e estão em andamento. No momento está sendo retomado, e os
outros projetos visam o fortalecimento e continuação das ações. Após estes esclarecimentos
estabeleceu-se uma discussão sobre o tema. Os projetos acima citados correspondem aos
projetos item 02 (dois) e 04 (quatro) os quais perfazem um total de R$545.088,63 (quinhentos e
quarenta e cinco mil, oitenta e oito reais e sessenta e três centavos). Na oportunidade foi
evidenciado que o Mapp 101 que se destinava a aquisição de um Insuflador Eletrônico para o
HPM foi cancelado, uma vez que o HPM hoje está sob a responsabilidade direta da Secretaria
da Saúde do Estado do Ceará, portanto o recurso a ele destinado no valor de R$60.940,00
(sessenta mil novecentos e quarenta reais) seria transferido para estes novos projetos do CEOP,
ficando então a Polícia Militar com um aporte financeiro no valor de R$ 404.630,57
(quatrocentos e quatro mil, seiscentos e trinta reais e cinquenta e sete centavos). Desta maneira
para execução destes dois importantes projetos do CEOP a Polícia Militar precisará de mais
R$140.458,06 (cento e quarenta mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e seis centavos).O Cel
BM Neto Gerente Geral do FDS sugeriu aprovar inicialmente estes dois projetos, e a medida que
os primeiros projetos fossem executados daria origem a uma economia financeira que
possibilitará levar a efeito os demais projetos.. A sugestão foi acatada por unanimidade e a
reunião prosseguiu, sendo agora deliberados o projeto e solicitações do Corpo de Bombeiros
Militar o qual se destina a Aquisição de 04 veículos, sendo: um veículo 1.8, zero km, fabricação
nacional, modelo 2011/2011, quatro portas, ar condicionado e direção hidráulica de fábrica,
bicombustível. Os outros três veículos, tipo SRV 4x4, zero km, fabricação nacional, ano/modelo
2011/2011, quatro portas, ar condicionado, direção hidráulica de fábrica e bicombustível
perfazendo um total de R$228.900,00 (duzentos e vinte e oito mil e novecentos reais). Este
projeto foi aprovado por unanimidade. Foi apresentado também uma solicitação de mudança de
objeto do Mapp 104 – no valor de R$82.000,00 o qual se destina ao Transplante de Células
Tronco para: Reabilitação, e Tratamento do Implante de Células Tronco, o tratamento exige que
seja feito dois anos de tratamento com um fisioterapeuta neurológico, dois anos de tratamento
para reconstrução do músculo e 03 anos com um fisioterapeuta personal. Para o tratamento
completo serão necessários recursos no valor de R$ 73.000,70 (setenta e três mil e setenta
centavos), o Dr. Paulo Roberto da SECON lembrou que descrição do objeto no Mapp teria que
ser anulado e deveria ser aprovado novamente só que com um novo objeto e tudo isso deveria
ser levado ao governador para que o mesmo fosse esclarecido sobre a mudança. Após
esclarecimentos sobre o processo de mudança de objeto junto à SEPLAG, a solicitação foi
aprovada por unanimidade. Os projetos da Polícia Civil em número de 04 foram deliberados a
partir da planilha
Objeto do Projeto
Valor (R$1,00)
1. Aquis. de 02 viaturas c/ caçamba
2. Aquis. de Ferramentas Diversas – Div. de Transportes

152.600,00
8.259,90

3. Aquis. de Ferramentas Diversas – Div. Serv. Gerais

18.636,57

4. Aquis. de 02 Elevadores Automotivos

17.570,66

TOTAL

197.067,13

Todos estes projetos foram aprovados por unanimidade. O Colégio da Polícia Militar
apresentou 02(dois) projetos sendo um para Aquisição de um Sistema de Arquivo Deslizante
para a secretaria do Colégio da Polícia Militar no valor de R$46.480,00(quarenta e seis mil,
quatrocentos e oitenta reais) e outro para Aquisição de um Micro ônibus no valor de
R$230.000,00 (duzentos e trinta mil reais)perfazendo um total de R$276.840,00 (duzentos e
setenta e seis mil, oitocentos e quarenta reais). Tendo sido os dois projetos aprovados por
unanimidade. O Colégio do Corpo de Bombeiros apresentou 01 projeto novo o qual se destina
a construção da biblioteca e refeitório do Colégio do Corpo de Bombeiros no valor de
R$394.000,00 (trezentos e noventa e quatro mil reais), que foi aprovado por unanimidade e duas
substituições de objeto sendo o primeiro substituição do Mapp 17 – Construção da Fachada do
CMDO e SUB CMDO no valor de R$100.000,00 (cem mil reais) pelo projeto de Aquisição de
equipamentos para a cozinha e despensa do Colégio do Corpo de Bombeiros permanecendo o
mesmo valor monetário. A segunda substituição diz respeito ao Projeto de aquisição de móveis e
equipamentos pelo Projeto de aquisição de equipamentos para o Data Center do Colégio do
Corpo de Bombeiros. no valor de R$51.525,73 (cinquenta e um mil, quinhentos e vinte e cinco
mil, setenta e três centavos). Tendo sido aprovado por unanimidade. E por ultimo foram
deliberados os projetos da Secretaria de Justiça e Cidadania – SEJUS que através do Ofício nº
257/11 – NAPAE/SEJUS - Mudança do Objeto do projeto Êxodo Valor de R$ 85.000,00 (oitenta
e cinco mil reais) para Aquisição de Instrumental de Trabalho, sem no entanto modificar o valor.
E também através do ofício nº767/11 – NAPAE/SEJUS foi solicitado a substituição do projeto
cujo objeto se destinava a aquisição de 03(três) veículos utilitários tipo xadrez por 03 (três)
novos projetos. Foi evidenciado na oportunidade que não será alterado o valor total e que estes
recursos foram aprovados em 2010. O objeto e valor total destes projetos estão abaixo
descriminados.
Objeto do Projeto

Valor (R$1,00)

1.Instrumental de Trabalho

84.450,00

2.Projeto Cesta Assistencial

22.167,60

3.Projeto Fazer Direito

14.845,14

4.Projeto Capacitação Artesã

112.267,65

TOTAL
233.730,39
VI – O Cel BM Vasconcelos Presidente do Fundo de Defesa Social, interrogou se todas as
solicitações estão dentro da lei, E como estava tudo em ordem o mesmo propôs que
aprovássemos todos os projetos apresentados na reunião de hoje, e que estes projetos fossem
executados a medida que houvesse disponibilização financeira. A proposição foi aprovada por
todos unanimemente. Foi solicitado entretanto a todos, que, na medida do possível, cada órgão
doasse um pouco para o CEOP. Desta maneira o Corpo de Bombeiros Militar doou R$ 41.599,80
(quarenta e um mil, quinhentos e noventa e nove reais e oitenta centavos), o Colégio dos
Bombeiros doou R$100.000,00 (cem mil reais), o Colégio da Polícia Militar doou R$60.000,00
(sessenta mil reais) e a Polícia Civil R$20.000,00 (vinte mil reais) perfazendo um valor de R$
221.599,80 (duzentos e vinte e um mil, quinhentos e noventa e nove reais e oitenta centavos),
restando ao CEOP para a execução de todos os projetos a quantia de R$269.898,90 (duzentos e
sessenta e nove mil, oitocentos e noventa e oito reais e noventa centavos).
VII – Finalizando, o Cel BM Vasconcelos agradeceu a presença de todos e dando por encerrada a
reunião 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 julho de 2011.

Assinaturas dos Membros do Conselho do FDS ou Seus Representantes
Cel BMJoão Vasconcelos de Sousa – SSPDS
Dr. Paulo Roberto de Carvalho Nunes – CGE
Dr. Augusto Sérgio de Câmara Cardoso – SEJUS
Dr. José Nival Freire da Silva – Polícia Civil
Cel BM Josileno Vitoriano – CBECE
Cel PM Antonio Walberto Gadelha – PMCE

