
ATA DA OCTAGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSE LHO GESTOR 
DO FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA 

Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e treze, na sala 502 do Edifício Sede do 
Ministério da Justiça, em Brasília, Distrito Federal, às quinze horas e vinte cinco minutos, o Conselho 
Gestor do Fundo Nacional de Segurança Pública (CGFNSP) reuniu-se em sessão ordinária com a 
presença dos seguintes membros: Sidnei Borges Fidalgo, representante suplente da Secretaria Nacional 
de Segurança Pública (SENASP), vice-presidente do CGFNSP e presidente desta sessão; Paulo 
Machado, representante titular do Ministério da Justiça (MJ); Carlos Humberto de Oliveira, 
representante suplente da Casa Civil da Presidência da República; Marcelo Mosele, representante titular 
do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI/PR); Myron Moraes Pires, 
representante suplente do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI/PR); 
Felipe Daruich Neto, representante titular do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. A 
Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República não foi representada porque os seus 
representantes, titular e suplente, ainda não foram indicados. Participaram também da sessão servidores 
da SENASP arrolados na lista de presença que acompanha esta Ata. O vice-presidente, após os 
cumprimentos de praxe, anunciou a nomeação do Conselheiro Marcelo Mosele e deu-lhe as boas-vindas 
em nome de todos os conselheiros. Em seguida, informou os assuntos em Pauta, a saber: 1) Aprovação 
de atas pendentes; e 2) Apreciação de 11 propostas oriundas do Edital de Chamada Pública Nº 06, de 21 
de junho de 2012. 

DELIBERAÇÕES: Aberta a sessão, foram aprovadas as atas da 85ª e 86ª Reuniões Ordinárias e 33ª e 
37ª Reuniões Extraordinárias. 

Com a palavra, a Dra. Isabel Seixas de Figueiredo, Diretora do Departamento de Pesquisa, Análise de 
Informação e Desenvolvimento de Pessoal em Segurança Pública, explicou que as propostas em pauta 
referem-se aos cursos de especializações para profissionais de segurança pública que são realizados no 
âmbito da Rede Nacional de Altos Estudos em Segurança Pública – RENAESP. Ela esclareceu que a 
apresentação das propostas no começo do exercício fez-se necessária porque existe uma demanda dos 
prazos dos cursos que precisam ser condizentes com o calendário escolar das Universidades. Ela 
explicou que a RENAESP foi desenhada de forma que na parceria realizada existem vagas para as 
universidades federais, estaduais ou municipais, e privadas. Em 2012, foram apresentadas as propostas 
do Edital no. 07 vinculadas às universidades estaduais e municipais e na presente reunião seriam expostas 
as propostas das universidades federais. Quanto às propostas provenientes das universidades privadas, 
elas serão efetivadas consoante processo licitatório e oportunamente apresentadas ao Conselho. Em 
seguida, ela falou rapidamente sobre o processo de chamamento público e posteriormente passou a 
palavra para o servidor Moab Batista de Lucena. Este servidor destacou os seguintes temas: a 
institucionalização da RENAESP pela Portaria no. 1.148-MJ, de 12/06/2012; o objetivo do Edital no. 06: 
Cursos de pós-graduação lato sensu, especialização, na modalidade presencial,. eEntre 360 e 380 h/a, 
para 40 alunos; os destinatários dos cursos do edital: policiais civis, policiais militares, bombeiros 
militares, profissionais de perícia forense e guardas municipais; a execução das propostas: mediante 
termo de cooperação; Investimento (repasse) por proposta: no mMínimo: R$ 100.000,00 e no mmáximo: 
R$ 260.000,00; o total de propostas selecionadas: 16 propostas, restando cinco que serão apresentadas 
nas próximas reuniões e referem-se às seguintes universidades federais: Minas Gerais, Tocantins, Santa 
Catarina e Fluminense/RJ (2); O servidor salientou que caso haja sobra de recursos ou de vagas dentro 
deste ciclo existem 04 propostas na suplência das seguintes universidades: Sergipe; Pará; Viçosa/MG e 
Ceará. Finalizando, ele expôs as seguintes propostas: 

 IES/UF Objeto da Proposta 
Valor do FNSP 

Capital Custeio Total 

1 UFGRS/RS Segurança Pública e Mediação de Conflitos 0,00 260.000,00 260.000,00 

2 UNB/DF Segurança Pública e Cidadania 0,00 260.000,00  260.000,00  

3 UFRR/RR Segurança Pública e Cidadania 0,00 260.000,00 260.000,00 

 



Ata da 86ª Reunião Ordinária (continuação) 
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4 UFPA/PA Sociedade e Gestão de Segurança Pública 0,00 260.000,00  260.000,00  

5 UNIR/RO Segurança Pública e Direitos Humanos 0,00 233.334,00 233.334,00 

6 UFPB/PB Segurança Pública e Direitos Humanos 0,00 259.988,10 259.988,10 

7 UFMT/MT Políticas de Segurança Pública e Direitos Humanos 0,00 260.000,00  260.000,00  

8 UFC/CE Cidadania, Direitos Humanos e Segurança Pública 0,00 260.000,00  260.000,00 

9 UFRGS/RS Segurança Pública, Cidadania e Diversidade 0,00 260.000,00  260.000,00  

10 UFMA/MA 
Cidadania, Direitos Humanos e Gestão da 
Segurança Pública 

0,00 259.475,39 259.475,39 

11 UFS/SE Segurança Pública e Democracia 0,00 259.980,00  259.980,00 

TOTAL  0,00 2.832.777,49 2.832.777,49 

 
Franqueada a palavra ao Colegiado, foram esclarecidas as dúvidas apresentadas pelos conselheiros e em 
seguida as propostas foram aprovadas por unanimidade. Registra-se que estes pleitos estão inseridos no 
âmbito da ação orçamentária 2320 – Sistema Integrado de Educação e Valorização Profissional. 
 
Encerrados os assuntos de pauta, o vice-presidente propôs que a próxima reunião fosse destinada para a 
discussão com vistas à finalização do regimento interno e também para a apresentação do resultado da 
reunião do Colégio Nacional dos Secretários de Segurança Pública, realizada na semana passada, com o 
objetivo de discorrer sobre a demanda exigida pelo Conselho Gestor no contexto da apreciação dos 
convênios de radiocomunicação da Estratégia Nacional de Segurança Pública nas Fronteiras 
(ENAFRON), com a aquiescência do Colegiado a reunião foi agenda para o dia 12/03/2013. 
 
Nada mais havendo para tratar, o vice-presidente encerrou a reunião às dezessete horas e quinze minutos 
deste dia. E, para constar, esta Ata que, depois de lida e achada em conforme, será assinada pelos 
membros do conselho gestor. 
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