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Keydna Alves Lima Carneiro – Cap PM
Adecivaldo Rodrigues da Silva – PC
Marcelo Cordeiro Magalhães – TCel BM
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Joaquim dos Santos Neto – Cel BM
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Ana Amélia Facundo de Sousa - Sub. Ten. PM.

Secretário Adjunto da SSPDS
Secretário Executivo. da CGE
NAPAE/SEJUS
Assessor de Planejamento da Polícia Civil
Núcleo de Bombeiro Metropolitano - CEBECE
Coordenador da CGA / Polícia Militar do Ceará
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 – Leitura da Ata da 2ª reunião do FDS ;
III – Calendário de Reuniões no ano de 2011;
III – Execução Financeira 2011;
1. Balanço Janeiro a Outubro – 2011;
2. Recursos Comprometidos;
3. Perspectiva Financeira para dezembro de 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 Joaquim dos Santos
Neto, Gerente Geral do Fundo de Defesa Social às 10:00hs na sala de Situação do gabinete da
Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social para realização da 3ª Reunião do ano de 2011 do
Fundo de Defesa Social. Iniciando a reunião o Gerente Geral do FDS agradeceu a presença de
todos e em seguida solicitou que fosse feita a leitura da ata da 2ª reunião do FDS. Após o término,
foi indagado aos presentes se teriam alguma correção a ser feita, como nada tinha a ser
acrescentado ou modificado, e estando de acordo todos os presentes com o conteúdo da referida
ata, a mesma foi aprovada sem restrições, sendo em seguida assinada pelos conselheiros presente
II – Após a leitura da ata a palavra foi repassada, ao Gerente Geral do FDS Cel BM Joaquim dos
Santos Neto que inicialmente apresentou um cronograma da próxima reunião. Tendo sido
estabelecida na ocasião a data de 02 (dois) de dezembro do ano em curso para a realização da
ultima reunião do FDS Foi então demonstrado em data show o primeiro slide preparado para a
exposição dos temas propostos. Prosseguindo, foi exposto a lâmina onde foi demonstrada a Receita
Geral do FDS prevista para o ano em curso que totalizou um valor de R$ 5.319.514,77 (cinco
milhões, trezentos e dezenove mil, quinhentos e quatorze reais e setenta e sete centavos).
Entretanto, retirando os pagamentos de restos a pagar e transferências já efetuadas durante o ano
de 2011 totalizou um saldo financeiro de R$ 4.419.707,93 (quatro milhões, quatrocentos e
dezenove mil, setecentos e sete reais e noventa e três centavos).
III – Dando prosseguimento à reunião, foi feita uma avaliação dos recursos comprometidos do FDS
referente aos anos de 2010 e 2011 totalizando R$ 2.688.949,41 (dois milhões, seiscentos e oitenta e
oito mil, novecentos e quarenta e nove reais e quarenta e um centavos), também diz respeito ao ano
anterior a quantia de R$ 44.815,11 (quarenta e quatro mil, oitocentos e quinze reais e onze centavos)
referente a Restos a Pagar. E para o ano em curso já existe comprometido um valor de R$
2.043.793,86 (dois milhões, quarenta e três mil, setecentos e noventa e três reais e oitenta e seis
centavos) em projetos já aprovados por este Conselho e referendado no Mapp pelo Governador do
Estado. Desta maneira, durante os anos de 2010 e 2011 já existe fixado recursos no valor de R$
4.777.558,38 (quatro milhões setecentos e setenta e sete mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e
trinta e oito centavos) para pagamentos de despesa em projetos já aprovados.
IV – Foi evidenciado na oportunidade, que na 1ª reunião deste ano o FDS dispunha para ser
aplicado em novos projetos o valor de R$ 1.808.897,75 (um milhão oitocentos e oito mil, oitocentos
e noventa e sete reais e setenta e cinco centavos), quantia esta que foi devidamente rateada por todos
os integrantes do sistema, de acordo com percentual já determinado em reunião e devidamente
acordada por todos. À Polícia Militar e aos Colégios Militares coube a quantia de R$ 343.690,57
(trezentos e quarenta e três mil, seiscentos e noventa reais e cinquenta e sete centavos), ao Corpo de
Bombeiros Militar R$ 325.601,60 (trezentos e vinte e cinco mil, seiscentos e um reais e sessenta
centavos). À Polícia Civil e à Sejus a quantia de R$ 217.067,73 (duzentos e dezessete mil, sessenta
e sete reais e setenta e três centavos) ficando destinado à Gerência do FDS R$18.088,98 (dezoito
mil, oitenta e oito reais e noventa e oito centavos). Entretanto devemos levar em consideração as
doações efetuadas à Polícia Militar, cujos valores já foram devidamente especificados em ata
anterior. O Sr. Paulo Roberto da CGE indagou se todas as instituições já haviam apresentado os
projetos e se todas elas ainda teriam saldo em caixa. O Cel Joaquim dos Santos Neto respondeu que
sim, pois os projetos aprovados tem recurso e devemos nos empenhar a fim de que sejam agilizados
os processos de licitações;
IV – Dando prosseguimento à reunião foram questionadas as deliberações, o Cel Joaquim Neto
Gerente Geral do FDS evidenciou que no momento deve-se focar somente os projetos recém
aprovados pelo governo, e dirigindo-se à Cap. PM Keydna Carneiro que Coordena o
NAPAE/SEJUS que apresentou 05 (cinco) pequenos projetos os quais juntos perfazem a quantia de

R$54.148,96 (cinquenta e quatro mil, cento e quarenta e oito reais e noventa e seis centavos) ele
sugeriu que os projetos fossem apresentados em outra oportunidade, visto que no momento nos
encontramos em condições financeiras que impossibilitam a execução dos referidos projetos. Sendo
desta forma acatada a sugestão e imediatamente sustada a apresentação dos mesmos. Em seguida
foi feito revisão dos projetos das instituições ligadas ao FDS e que se encontram na Linha do Mapp
em que os vários integrantes se colocaram relatando em que situação os vários projetos se
encontravam se já estavam sendo executados ou não e sua repercussão financeira no Fundo como
um todo.
V – Finalizando, o Cel BM Joaquim Neto Gerente Geral do FDS 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, 18 de novembro de 2011.
Assinaturas dos Membros do Conselho do FDS ou Seus Representantes
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