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PONTOS DA PAUTA
I – Abertura pelo Presidente do Conselho de Defesa Social;
II – Leitura da Ata da 1ª reunião do FDS ;
III – Calendário de Reuniões no ano de 2011;
III – Execução Financeira 2011;
1. Balanço Janeiro a Agosto – 2011;
2. Relatório de Restos a Pagar – 2010;
3. Perspectiva Financeira para 2011.
IV – Deliberações do Conselho:
V – Encerramento pelo Presidente.
DESENVOLVIMENTO E DELIBERAÇÕES

I - Reuniram-se as autoridades acima nomeadas, sob a presidência do Cel BM Vasconcelos,
Secretário Adjunto da Secretaria 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 2ª
Reunião do ano de 2011 do Fundo de Defesa Social. Iniciando a reunião o presidente agradeceu a
presença de todos e em seguida passou a palavra ao Gerente Geral do FDS Cel BM Joaquim
Neto que após os cumprimentos, solicitando em seguida que fosse feita a leitura da ata da 1ª
reunião do FDS, após a leitura, a Sra. Keydna Carneiro Coordenadora do NAPAE/SEJUS,
solicitou que fosse feita uma correção, que após feita, a mesma foi assinada por todos os
presentes.
II – A palavra foi repassada então ao Gerente Geral do FDS Cel BM Joaquim Neto para que o
mesmo desse andamento à reunião fazendo a explanação dos temas em pauta. . Foi então
colocado em votação o calendário de reuniões para o ano de 2011. Como estamos realizando a
segunda reunião, foi demonstrado então as duas próximas reuniões, sendo a 3ª reunião proposta
para o dia 04 (quatro) de novembro numa sexta-feira e a quarta e ultima reunião foi marcada para
o dia 02 (dois) de dezembro do ano em curso também numa sexta-feira. A Sra.. Keydna Carneiro
fez então uma solicitação; para que fosse incluída mais uma reunião, e sugeriu que se realizasse
mais uma reunião no mês de outubro, justificando a ausência de reuniões no primeiro semestre.
O Cel BM Vasconcelos presidente do FDS colocou a sugestão em votação e após
questionamentos e argumentações decidiu-se que poderá ser realizada mais uma reunião, mas de
forma extraordinária. Dando desta forma por encerrado o assunto.
III – Dando seguimento à reunião, o Cel Joaquim dos Santos Neto Gerente Geral do FDS
demonstrou que até 30 de agosto do corrente ano a conta Restos a Pagar de 2010 no valor de R$
323.412,17 (trezentos e vinte e três mil, quatrocentos e doze reais e dezessete centavos) e deste
total 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$52.290,93 (cinquenta e dois mil, duzentos e noventa reais
e noventa e três centavos) que corresponde a 19% do total, exatamente o mesmo valor que foi
demonstrado na reunião anterior. No quadro Demonstrativo de Receitas Consolidadas de janeiro a
agosto do corrente ano, o Colégio da Polícia Militar participa com R$ 222.967,50 (duzentos e
vinte e dois mil, novecentos e sessenta e sete reais e cinquenta cetavos), o Colégio Militar do
Corpo de Bombeiros também colabora com R$ 101.341,58 (cento e um mil, trezentos e quarenta e
um reais e cinquenta e oito centavos), as instituições Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar
através dos seus integrantes repassam ao FDS a quantia de R$ 1.196.426,99 (um milhão cento e
noventa e seis mil, quatrocentos e vinte e seis reais e noventa e nove centavos); a Secretaria de
Justiça e Cidadania – SEJUS colabora com R$ 6.818,50 (seis mil oitocentos e dezoito reais e
cinquenta centavos), as multas pecuniárias somam o valor de R$30.028,03 (trinta mil vinte e oito
reais e três centavos) e os rendimentos financeiros auferidos foram da ordem de R$ 218.767,79
(duzentos e dezoito mil, setecentos e sessenta e sete mil e setenta e nove centavos).
Assim, temos um valor total de R$ 1.786.348,21 (um milhão setecentos e oitenta e seis reais,cento
e setenta e quatro reais e vinte e um centavos) que somados ao saldo de 2010 no valor de R$
2.498.383, 72 (dois milhões quatrocentos e noventa mil, trezentos e oitenta e três reais e setenta e
dois centavos) totalizam R$ 4.284.731,93 (quatro milhões duzentos e oitenta e quatro mil,
setecentos e trinta e um reais e noventa e três centavos), entretanto atualmente temos como saldo
na conta 280-7 Arrecadação a quantia de R$ 3. 533.411,51 (três milhões quinhentos e trinta e três
mil, quatrocentos e onze reais e cinquenta e um centavos) uma vez que foram pagos na conta
Restos a Pagar R$ 271.121,84 (duzentos e setenta e um mil, cento e vinte e um reais e oitenta e
quatro centavos) e foram feitas transferências no valor de R$ 550.926,01 (quinhentos e cinquenta
mil, novecentos e vinte e seis reais e um centavo) totalizando assim em pagamentos e
transferências neste ano de 2011 até o mês de agosto a quantia de R$ 822.047,85 (oitocentos e
vinte e dois mil, quarenta e sete reais e oitenta e cinco centavos).
IV – Dando prosseguimento à reunião, o Cel Joaquim Neto demonstrou o valor dos recursos
comprometidos com projetos e que representam a necessidade de recursos para este ano, os quais
são da ordem de R$ 4.508.663,50 (quatro milhões quinhentos e oito mil, seiscentos e sessenta e

três reais e cinquenta centavos). Temos uma previsão de receita até o final do ano no valor de R$
4. 293.411,51 (quatro milhões duzentos e noventa e três mil, quatrocentos e onze reais e cinquenta
e um centavos) fica evidente que, teoricamente, temos um déficit de R$ 215.251,99 (duzentos e
quinze mil, duzentos e cinquenta e um reais e noventa e nove centavos).Entretanto podemos
afirmar que todos os projetos foram encaminhados e necessitam apenas da autorização do
governador para dar início ao processo licitatório.
V – 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, 06 de setembro de 2011.

Assinaturas dos Membros do Conselho do FDS ou Seus Representantes
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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

