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ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE DEFESA SOCIAL
LOCAL
ASSUNTO

Sala de Situação do Gabinete do Secretário da SSPDS
4ª Reunião 2011 - Fundo de Defesa Social

NOME

DATA:
HORA:

16/12/11
10h00min

CARGO/INSTITUIÇÃO

João Vasconcelos de Sousa – Cel BM
Paulo Roberto de Carvalho Nunes – CGE
Keydna Alves Lima Carneiro – Cap PM
José Nival Freire da Silva – PC
Antonio Harley A . Alves – PC
Luiz Silveira Gomes – Mj PM.
Luiz Solano Austregésilo – Cel PM
José Hélcio Costalima de Queiroz – Cel BM
Joaquim dos Santos Neto – Cel BM
Rosa Virgínia Bastos Emidio - Economista
Ana Amélia Facundo de Sousa - Sub. Ten. PM.

Secretário Adjunto da SSPDS
Secretário Executivo. da CGE
NAPAE/SEJUS
Delegado Geral Adjunto /PCCE
Diretor DPM /PCCE
Coordenador da CGA / PMCE
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 3ª reunião do FDS ;
III – Calendário de Reuniões, ano de 2011;
III – Execução Financeira 2011;
1. Balanço Janeiro a Novembro – 2011;
2. Recursos Comprometidos;
3. Perspectiva Financeira para 2012.
IV – Deliberações do Conselho:
V – Encerramento pelo Presidente.
DESENVOLVIMENTO E DELIBERAÇÕES
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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 4ª Reunião do ano de 2011 do
Fundo de Defesa Social. O Gerente Geral assumiu a direção da reunião devido a impossibilidade
do Cel BM Vasconcelos Secretário Adjunto desta Pasta e atual representante do Secretário de
Segurança e Defesa Social e Presidente deste Conselho, o qual se viu impossibilitado de dirigir a
reunião em virtude de compromissos inadiáveis e imprevisíveis. 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 3ª reunião do FDS. Após o término, foi indagado aos presentes se teria 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 à reunião.
II – Após a leitura da ata o Gerente Geral do FDS Cel BM Joaquim dos Santos Neto apresentou o
cronograma de todas as reuniões realizadas neste ano, em seguida iniciou em data show a
exposição dos temas em pauta. Na oportunidade foi demonstrada a Receita Geral do FDS de
janeiro a novembro, acrescida da previsão de receita para o mês de dezembro no valor de R$
190.000,00 (cento e noventa mil reais) totalizando um valor de R$ 5.760.104,41 (cinco milhões,
setecentos e sessenta mil, cento e quatro reais e quarenta e um centavos). Entretanto temos mais
um adicional positivo, o qual diz respeito aos rendimentos no valor de R$76.122,90 (setenta e seis
mil, cento e vinte e dois reais e noventa centavos) perfazendo assim uma Receita Total de
R$5.836.227,31(cinco milhões, oitocentos e trinta e seis mil, duzentos e vinte e sete reais e trinta e
um centavos). Todavia, ao fazermos os pagamentos e transferências no valor de R$
1.075.391,59(um milhão, setenta e cinco mil, trezentos e noventa e um reais e cinquenta e nove
centavos) ficaremos com um saldo financeiro de R$ 4.760.835,72 (quatro milhões, setecentos e
sessenta mil, oitocentos e trinta e cinco reais e setenta e dois centavos) quantia esta que se
destinará aos projetos já aprovados por este Conselho em 2010 e que ainda não foram executados e
os projetos aprovados em 2011.
III – Dando prosseguimento à reunião, foi demonstrado que temos comprometidos referente a
projetos aprovados em 2010 recursos no valor de R$ 2.688.949,41 (dois milhões, seiscentos e
oitenta e oito mil, novecentos e quarenta e nove reais e quarenta e um centavos) e para 2011
disponibilizamos a quantia de R$2.043.793,86 (dois milhões, quarenta e três mil, setecentos e
noventa e três reais e oitenta e seis centavos) que somados à conta Restos a Pagar no valor de
R$40.940,11 (quarenta mil, novecentos e quarenta reais e onze centavos) deveremos dispor a fim de
executarmos os projetos aprovados, a quantia de R$ 4.773.683,38 (quatro milhões, setecentos e
setenta e três mil, seiscentos e oitenta reais e trinta e oito centavos). Entretanto após o processo
licitatório desses projetos teremos uma estimativa de economia de 5% (cinco por cento) ficando
portanto os recursos comprometidos no valor de R$ 4.671.493,69 (quatro milhões, seiscentos e
setenta e um mil, quatrocentos e noventa e três reais e sessenta e nove centavos) portanto um valor
abaixo ao que nós prevíamos, ficando portanto com um saldo financeiro positivo de R$ 89.342,03
(oitenta e nove mil, trezentos e quarenta e dois reais e três centavos).
IV – Nas deliberações do Conselho o Gerente Geral Cel BM Joaquim dos Santos Neto, solicitou
empenho e apoio de todos, para que, até o fim deste mês sejam efetuados todos os pagamentos
relativos a conta Restos a Pagar. Em seguida submeteu a votação os projetos de Manutenção e
Funcionamento Administrativo dos Colégios Militares, sendo que o Colégio da Polícia Militar para
o ano de 2012 solicitou recursos no valor de R$ 734.000,00 (setecentos e trinta e quatro mil reais) e
o Colégio Militar do Corpo de Bombeiros solicitou R$ 700.000,00 (setecentos mil reais) os quais
perfazem um total de R$ 1.434.000,00 (um milhão, quatrocentos e trinta e quatro mil reais).Na
oportunidade foi feito uma análise comparativa com os anos anteriores, que após devidamente
esclarecido ficou evidente que o valor liberado diz respeito ao teto máximo e que geralmente o
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Colégio utiliza um valor abaixo do que foi liberado. Sendo colocado os dois projetos em votação
estes foram aprovados por unanimidade. A Cap. PM Keydna, coordenadora do NEPAE/SEJUS,
solicitou a palavra informando aos Conselheiros que a SEJUS vai inaugurar este ano o Centro de
Ressocialização, e que esta unidade vai necessitar a partir de agora de recursos para se auto gerir.
Interrogou então, se haveria condições dentro da legalidade a formalização para 2013 de um valor
de 4 ou 5% correspondente ao rateio destinado à SEJUS, o qual já estaria pré aprovado sem
necessitar de assembleia, estaria deliberado automaticamente. O Cel BM Joaquim dos Santos Neto
Gerente Geral do FDS respondeu que no FDS os recursos liberados para os Colégios se
fundamentam na Lei de criação deste Fundo, o qual eles auxiliam a manter, e a Lei só dá esta
prerrogativa aos Colégios e o HPM hoje CEOP. Para que a SEJUS se beneficie há necessidade de
uma alteração na Lei, a fim de que os detentos que estão em regime aberto e semi-aberto, sejam
beneficiados.
V – Finalizando, o Cel BM Joaquim Neto Gerente Geral do FDS, agradeceu a presença de todos e
desejando a todos um Feliz Natal, 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, 16 de dezembro de 2011.
Assinaturas dos Membros do Conselho do FDS ou Seus Representantes
João Vasconcelos de Sousa – Cel BM

Dr. Paulo Roberto de Carvalho Nunes – CGE
Cap PM Keydna Alves Lima Carneiro – SEJUS
Luiz Silveira Gomes – Mj PM.

Josileno Vitoriano – Cel BM
José Nival Freire da Silva – PC
Joaquim dos Santos Neto – Cel BM

