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ATA DA NONA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO GESTOR DO FUNDO 
NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA 

 
 

Aos vinte um dias do mês de outubro do ano de dois mil e cinco, na sala nº 502 do edifício sede do 
Ministério da Justiça, em Brasília, Distrito Federal, às onze horas e vinte minutos, reuniu-se em 
sessão extraordinária o Conselho Gestor do Fundo Nacional de Segurança Pública, com a presença 
dos seguintes membros: Paulo Machado, representante suplente do Ministério da Justiça e 
Presidente desta Sessão; Luiz Fernando Corrêa, representante Titular do Ministério da Justiça; 
Daelson Oliveira Viana, representante suplente do Ministério da Justiça; Paulo Afonso Vieira 
Júnior, representante titular do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; Johaness Eck, 
representante Titular da Casa Civil da Presidência da República; Capitão de Fragata Carlos José 
Coelho, representante suplente do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República 
e Helenita Caiado de Acioli, representante titular da Procuradoria-Geral da República. Participaram 
da Sessão os diversos servidores da Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP). 

DELIBERAÇÕES: Após, o Presidente Paulo Machado abrir a sessão, o Conselheiro Luiz Fernando 
Corrêa pediu ao Conselho que fosse incluído na pauta item referente à solicitação de 
complementação de verba no valor de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) no âmbito da ação 
Segurança Cidadã. Tendo o Conselho acatado o pedido, o referido Conselheiro fez um breve 
balanço das principais atividades desenvolvidas nos projetos da referida ação, a saber: Curso sobre 
Inteligência de Segurança Pública; Curso de Gestão de Unidade Área de Segurança Pública e 
Defesa Civil; Curso de Gerenciamento de Crises; Treinamento Básico de Combate e Prevenção ao 
Tráfico Ilícito de Armas de Fogo; Planejamento Estratégico para os Corpos de Bombeiros; 
Adequação da Escola de Treinamento de Montenegro/RS, com a finalidade de abrigar a Força 
Nacional de Segurança Pública durante etapa de capacitação. O mesmo Conselheiro ressaltou 
também que várias ações estavam sendo desenvolvidas com a finalidade de aumentar a segurança, 
durante a realização dos Jogos Pan-Americanos-2007, no Rio de Janeiro. Em seguida, o 
Conselheiro Luiz Fernando Corrêa destacou algumas atividades previstas para o próximo exercício: 
novos cursos na área de inteligência policial; Fórum Nacional de Gabinetes de Gestão Integrada; 
TREINASP´s PAN e Fronteira; Realização de 06 módulos – Escola de Protagonismo Policial 
(ESCOPOL); Segundo Curso de Gestão de Unidades Aeropoliciais, dentre outras. 

Neste contexto, à pergunta da Conselheira Helenita Caiado de Acioli à propósito de quem seria o 
Gestor da Ação Segurança Cidadã, o Conselheiro Luiz Fernando Corrêa respondeu que esta ação é 
totalmente gerenciada pela SENASP. Diante disto, a Conselheira sugeriu, que a execução dos 
projetos desta ação fossem acompanhados de forma mais sistemática para verificar se os recursos 
do Fundo estão sendo bem aplicados e se os objetivos propostos estão produzindo os resultados 
esperados.  

Encerradas estas considerações, o Conselho aprovou a complementação de verbas. O Conselheiro 
Luiz Fernando Corrêa retirou-se da reunião, em virtude de outros compromissos profissionais 
urgentes e imprescindíveis. 

Na seqüência, o Presidente da Sessão o Conselheiro Paulo Machado deu prosseguimento à pauta, 
propondo a  apreciação dos 17 projetos estaduais. 

Antes, porém, a Conselheira Helenita Caiado de Acioli declarou que gostaria de reportar-se ao 
Projeto no. 001615/2005-40 (Rio de Janeiro/RJ), apreciado na reunião anterior, em que está inserido 
proposta de realização de curso de informática para filhos de egressos no sistema penal, 
argumentando haver refletido sobre o assunto por um outro prisma e que havia concluído que o 
Município certamente já havia feito estudos sobre a necessidade do pleito, ressaltou, também, que o 
curso propiciará benefícios para os filhos dos egressos. Assim sendo, ponderou que era melhor 
fazer algo para ajudá-los do que não fazer nada. Finalizou, manifestando-se antecipadamente a 
favor do pleito. 
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Em seguida, o Conselheiro Paulo Machado passou a palavra para o servidor Marcelo Durante, que 
apresentou os projetos estaduais referente à ação “Gestão do Conhecimento”: 
 

VALOR DO PROJETO PROJETO 
Concedente 

Item UF Protoc. Especificação Custeio Capital Total  

1 MA 004507/2005-48 
Gestão do Conhecimento, 
Formação e Valorização 
Profissional (02 ações) 

256.997,00 141.906,66 398.903,66 

2 PA 000170/2005-81 
Polícia . Net - Sistema de 

Gerenciamento de Informações da 
PM 

1.355.805,00 1.492.474,50 2.848.279,50 

3 RS 004485/2004-16 
Sofware para reconhecimento de 

faces - Centro Integrado de 
D9Operações de Seg. Púb. 

0,00 80.000,00 80.000,00 

    1.612.802,00 1.714.381,16 3.327.183,16 

O Projeto no. 004507/2005-48 prevê, dentre outras metas, a criação e a implantação do Boletim 
Unificado de Ocorrência. O Conselheiro Carlos José Coelho observou que o boletim de ocorrência 
é um fato comum entre as policiais, em razão disto questionou se havia registros de solicitações 
semelhantes. O Servidor Marcelo Durante esclareceu que a empresa Atech já havia desenvolvido 
um software com esta finalidade, o qual foi implantado em seis estados. O Conselheiro Paulo 
Afonso Vieira Júnior sugeriu que então fosse feita uma padronização nacional. O Servidor Marcelo 
Durante esclareceu que a intenção dos Estados tem sido em padronizar os boletins, porém dentro de 
sua própria circunscrição. O Conselheiro Daelson Oliveira Viana informou que o programa 
desenvolvido pela Atech foi custeado com recursos do Fundo e consultou os Conselheiros sobre a 
possibilidade de convidar a empresa Atech para fazer uma exposição sobre a experiência obtida 
quando da implantação do programa nos seis Estados. A Conselheira Helenita Caiado de Acioli 
argumentou que programa já estava desenvolvido e pago então a proposta de unificação deveria ser 
apresentada aos Secretários de Segurança Pública. O Conselheiro Daelson Oliveira Viana propôs 
que o programa existente fosse disponibilizado gratuitamente ao Estado, após os ajustes 
necessários, a título de experiência, para, conforme os resultados, posterior implementação em 
outros Estados. Os conselheiros acataram esta proposta, suspendendo o projeto, com a sugestão de 
que fosse reapresentado com as devidas alterações.  

O Projeto no. 000170/2005-81, foi aprovado pelo conselho após as seguintes observações: 1) O 
Conselheiro Paulo Machado sugeriu que quando da execução dos recursos seja dada prioridade às 
áreas críticas (terra do meio). 2) O projeto prevê a criação de um sistema que proporcionará a 
comunicação com órgãos fora da área de segurança pública, em razão disto, o Conselheiro Johaness 
Eck indagou se o Estado havia feito um compromisso formal com outros órgãos visando o 
compartilhamento dessas informações. O servidor Marcelo Durante respondeu que este 
compromisso está registrado no projeto.  

O Projeto no. 004485/2004-16 foi aprovado sem objeções. 

No âmbito da ação “Valorização Profissional” foram apreciados os seguintes projetos:  

 
VALOR DO PROJETO PROJETO Concedente 

No. UF Protoc. Especificação Custeio Capital Total  

1 B
A

 

004416/2004-11 Valorização do Servidor da Seg. Púb. - 
Organizações Aprendentes 1.100.774,50 0,00 1.100.774,50
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2 B
A

 
000070/2005-54 Capacitação Profissional para 

Servidores de Seg. Púb. 250.868,06 0,00 250.868,06

3 M
A

 

004507/2004-48 Gestão do Conhecimento e Formação e 
Valorização Profissional   (02 Ações) 0,00 326.236,00 326.236,00

4 M
T

 

004372/2004-11 
Descentralização e Integração 

Operacional da Capital e Interior - CISC 
- (02 ações) 

48.000,00 0,00 48.000,00

5 R
S 000378/2005-08 

Qualificação do Processo de Ensino e 
Treinamento dos Servidores da BM e 

demais órgãos da SJS da Região 
Fronteira Oeste 

0,00 120.000,00 120.000,00

6 R
S 004493/2004-62 Qualificação no atendimento policial 

militar em área turística 73.920,00 24.109,60 98.029,60

7 R
S 004482/2004-82 Implementação de laboratório e 

treinamento – CIOSP 42.540,00 134.740,00 177.280,00

      1.516.102,56 605.085,60 2.121.188,16

O Projeto no. 004416/2004-11, prevê a capacitação de grande parte do efetivo policial e 
administrativo do Estado da Bahia, tal propositura foi objeto das seguintes observações: 1) O 
Conselheiro Paulo Afonso Vieira Júnior questionou, considerando a essencialidade do trabalho 
policial, como seria implementada esta capacitação. A Técnica Juliana Barroso informou que o 
Estado contratará uma consultoria para desenvolver todas as atividades relacionadas à capacitação 
destes funcionários; 2) A Conselheira Helenita Caiado de Acioli, em face ao exposto na Fase 6 do 
projeto em apreço: “Fortalecimento do processo de reformulação curricular e da integração de 
cursos de formação e de Instituições de Segurança Pública na Universidade Corporativa de 
Segurança Pública”, ponderou que não havia necessidade de repasse de recursos do Fundo para este 
fim, uma vez que compete à própria Universidade Corporativa prover-se de tais meios. Diante 
destas considerações o Conselho suspendeu o projeto, ficando acordado que um representante do 
Estado faria os devidos esclarecimentos ao Conselho na próxima reunião. 

O Projeto no. 000070/2005-54 por referir-se à capacitação profissional de funcionários do Estado da 
Bahia, o Conselho entendeu que deveria ser analisado em conjunto com o projeto acima comentado 
para uma melhor compreensão do alcance global da capacitação naquele Estado.   

O Projeto no. 004507/2004-48 contêm duas metas, a meta referente à Gestão do Conhecimento, foi 
apreciada anteriormente, ocasião em que o Conselho sugeriu mudanças no projeto, conforme 
registro às fls. 2, assim, a meta relacionada à ação Valorização Profissional ficou para posterior 
avaliação. 

No Projeto no. 004372/2004-11 o Conselho aprovou a meta concernente à ação Valorização 
Profissional, determinando ajustes nas metas pertinentes à ação “Reaparelhamento dos Órgãos de 
Segurança Pública”, em virtude dos Conselheiros Paulo Afonso Vieira Júnior e Helenita Caiado de 
Acioli não concordarem que o Fundo custeasse despesas de funcionamento, como a compra de 
lençóis e de fronhas.  

O Presidente da Sessão Conselheiro Paulo Machado comunicou a suspensão do Projeto no. 
004493/2004-62, tendo em vista os questionamentos feitos pela Conselheira Helenita Caiado de 
Acioli quanto à necessidade de aquisição de quatro homes theaters, vez que o público a ser 
beneficiado não é tão grande e a capacitação será feita em diversas edições.  

Os Projetos nos. 004493/2004-62 e 004482/2004-82 foram aprovados sem que houvesse a 
necessidade de registros especiais.  

O Presidente da Sessão Conselheiro Paulo Machado, às treze horas e quinze minutos, foi informado 
sobre a impossibilidade de alguns Conselheiros permanecerem na sessão em razão de 
compromissos já agendados, assim sendo, o Conselho decidiu que os demais projetos da ação 
Reaparelhamento dos Órgãos de Segurança Pública seriam apreciados na próxima reunião ordinária 
do Conselho. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às treze horas e vinte minutos 
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deste dia. E, para constar, esta ata, que depois de lida e achada em conforme, será assinada pelos 
membros do Conselho Gestor. 

 
 
 

Paulo Machado 
Presidente do Conselho Gestor 

Ministério da Justiça 
  

 
 
 
 

Ministério da Justiça 

 
 
 
 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 
 
 
 

  Casa Civil da Presidência da República 

 
 
 

Gabinete de Segurança Institucional da 
Presidência da República 
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