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ATA DA DÉCIMA QUINTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO GESTOR 
DO FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA 
 
Aos trinta dias do mês novembro de ano de dois mil e seis, na sala 502 do edifício sede do Ministério da 
Justiça, em Brasília, Distrito Federal, às 14h20min, reuniu-se em sessão extraordinária o Conselho Gestor do 
Fundo Nacional de Segurança Pública, com a presença dos seguintes membros: Glaucia Elaine de Paula, 
representante suplente do Ministério da Justiça e Presidente desta Sessão; Cristina Gross Villanova, 
designada representante suplente do Ministério da Justiça nesta Sessão; Augusta Aiko Umeda Kuhn, 
representante suplente do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; Carlos Humberto Oliveira, 
representante titular da Casa Civil da Presidência da República; Coronel Eduardo da Silva, representante 
titular do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República; Brasilino Pereira dos Santos, 
representante titular da Procuradoria-Geral da República; Participaram também da Sessão servidores da 
Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP), arrolados na lista de presença que acompanha essa 
Ata. A Presidente, após os cumprimentos de praxe, informou a pauta, a saber: 1) Aprovação do Regimento 
Interno do CGFNSP; 2) Autorização de repasse do saldo remanescente no valor de R$ 24.646.245,60 para 
dar continuidade ao Projeto “Segurança Cidadã”; 3) Apreciação de 13 projetos estaduais. 

 
DELIBERAÇÕES: Aberta a Sessão, enquanto aguardava-se a chegada de um dos membros do conselho, foi 
concedida a palavra à Técnica da SENASP, Juliana Márcia Barroso, para apresentação dos projetos, a seguir 
destacados, relacionados à ação Sistema Integrado de Formação e Valorização Profissional, porém 
inicialmente a Técnica fez uma pequena exposição das atividades que estão sendo desenvolvidas no 
contexto da ação, onde foram destacados os seguintes pontos: aspectos gerais da formação dos profissionais 
de segurança pública no país; ações desenvolvidas pela SENASP para modificar situação identificada no 
cenário nacional, como: cursos de capacitação centralizados e descentralizados; matriz curricular; rede de 
educação à distância; rede de especialização em segurança pública; Difusão dos Direitos Humanos; Apoio às 
ações formativas e de modernização das academias e dos centros de formação; e recursos do Fundo alocados 
para capacitação.  
 

PROJETO Valor do Projeto (concedente) 

UF Protoc. Especificação Custeio Capital Total  

P
E

 

002919/2006-13 Gestão do Conhecimento e modernização do 
sistema de inteligência - (Meta 3) 130.900,00 0,00 130.900,00

R
S 003053/2006-50 

Valorização Profissional - Cursos para a Escola de 
Gestão da Justiça e da Segurança Pública da 

Secretaria de Justiça e da Segurança/SJS 
78.835,20 0,00 78.835,20

R
S 003054/2006-02 

Valorização Profissional - Aquisição de obras para 
a Escola de Gestão da Justiça e da Segurança 

Pública da Secretaria de Justiça e da Segurança/SJS
0,00 11.986,96 11.986,96

SC
 

003005/2006-61 

Valorização Profissional - Capacitar policiais civis e 
peritos criminais para responder de modo eficiente 

a qualquer modalidade de crimes por meio 
eletrônico 

112.592,00 0,00 112.592,00

A
L

 

002877/2006-11 Valorização Profissional 468.695,95 0,00 468.695,95

B
A

 

003111/2006-45 Programa de desenvolvimento para Gestores em 
Segurança Pública 283.266,94 0,00 283.266,94

 
Na apresentação do Projeto no. 002919/2006-13 (PE), as metas 1 e 2, afetas à ação Reaparelhamento e 
Modernização dos Órgão de Segurança Pública, foram apresentadas pelo Técnico José Rubens Valentim 
Souza e a meta 3, pela Técnica Juliana Márcia Barroso, responsável pelos projetos da ação valorização 
profissional. Na apreciação do pleito o Conselheiro Carlos Humberto observou que havia divergências entre 
os valores expressos na Nota Técnica – NT e na Planilha, tendo a Representante da SENASP esclarecido 
que a diferença deve-se ao fato do Técnico da área de reaparelhamento ter calculado a contrapartida do 
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Estado apenas sobre valor das metas (1 e 2), quando o cálculo feito pelo Estado incidiu sobre o 
projeto inteiro. Em seguida, a representante apresentou aos Conselheiros o Plano de Aplicação do projeto 
que comprova essa informação. Cabe registrar, que ainda durante a reunião foi apresentado ao Colegiado 
nova NT com os valores corrigidos. Após considerações, o projeto foi aprovado por unanimidade.  
 
O Projeto no.  003053/2006-50 (RS) foi aprovado por unanimidade sem a necessidade de registros especiais.  
 
O Projeto no. 003054/2006-02 (RS) foi aprovado por unanimidade, entretanto, o Conselheiro Carlos 
Humberto de Oliveira questionado se não haveria uma forma de nivelar os pleitos entre os Estados, porque 
alguns apresentam projetos que os colocam muito à frente dos demais, enquanto outros possuem 
necessidades básicas. A essa indagação a Representante da SENASP Cristina esclareceu que a Secretaria 
estabelece as cotas estaduais, porém a destinação dos recursos, os investimentos que serão feitos, estão à 
cargo das secretarias de Estado que elaboram seus projetos de acordo com suas necessidades/prioridades.  
 
O Projeto no. 003005/2006-61 (SC) foi aprovado por unanimidade com a ressalva de que deverá ser retirada 
do projeto a restrição referente a não contratação de docentes de instituição policial, porque os Conselheiros 
entenderam que dada a especificidade do curso pleiteado e o grau de conhecimento/ experiência dos 
policiais, não há justificativa, antes pelo contrário, para excluí-los do processo. 
 
Projetos nos. 002877/2006-11 (AL) e 003111/2006-45 (BA) foram aprovados por unanimidade sem objeções.  
 
Os projetos inseridos na ação Reaparelhamento e Modernização dos Órgãos de Segurança Pública foram 
apresentados pelo Técnico da SENASP João Francisco Goulart dos Santos, a saber: 
 

PROJETO VALOR DO PROJETO (Concedente) 

UF Protoc. Especificação Custeio Capital Total  

P
E

 

002919/2006-13 Gestão do Conhecimento e modernização do 
sistema de inteligência - (Meta 1 e 2) 0,00 310.150,00 310.150,00

A
L

 

002871/2006-35 
Aquisição de Munições para os Órgãos da 

Secretaria  Coordenadora de Justiça e Defesa 
Social de Alagoas 

499.474,80 0,00 499.474,80

B
A

 

002993/2006-21 Aquisição da Infra-Estrutura do Sistema de 
Telecomunicações da SSP/BA 99.500,00 402.258,40 501.758,40

R
S 003056/2006-93 Aquisição de Equipamentos de Comunicação 

para a Polícia Civil 0,00 93.235,20 93.235,20

R
S 003057/2006-38 Reaparelhamento dos Órgãos do 

Departamento de Polícia Metropolitana 0,00 351.950,96 351.950,96

R
S 003059/2006-27 Reaparelhamento dos Órgãos da Segurança 

Pública 53.244,00 1.495.789,28 1.549.033,28

SC
 

003001/2006-83 Reaparelhamento dos Órgãos de Segurança 
Pública 230.000,00 857.232,00 1.087.232,00

SC
 

0030007/2006-51 
Aquisição de Equipamentos para Medição 
dos Níveis de Poluição Sonora e Coleta de 

Dados de Telefones Celulares 
0,00 106.846,40 106.846,40

 
O Projeto no. 002919/2006-13 (PE) foi aprovado quando da avaliação dos projetos de valorização 
profissional, conforme especificado às fls. 02.  
 
O Projeto no. 002871/2006-35 (AL) foi aprovado sem a necessidade de registros especiais.  
 
Os Projetos nos. 002993/2006-21 (BA), 003057/2006-38 (RS) e 0030007/2006-51 (SC) foram retirados da 
Pauta por solicitação do Major Santos, o qual informou ao Colegiado que o especialista em rádio 
comunicação que avaliou os pleitos não se encontrava mais na SENASP e que tais projetos serão revistos 
por outro técnico. Ante ao exposto, o Colegiado aceitou a solicitação.  
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O Projeto no. 003056/2006-93 (RS) foi aprovado por unanimidade, contudo, durante a sua apreciação 
o Conselheiro Carlos Humberto de Oliveira ponderou que havia grandes variações de preços entre alguns 
equipamentos inseridos na relação de bens do projeto quando comparado com outros Estados. Sobre o 
assunto o Major Santos esclareceu que o Estado apresentou as cotações de preços exigidas pela SENASP, as 
quais comprovam a pertinência dos preços registrados, acrescentando, também, que devido ao decurso de 
tempo entre o projeto e a execução do convênio, esses preços ainda estão sujeitos a variações, para mais ou 
para menos, fato que tem resultado em constantes pedidos de reformulação do Plano de Trabalho pelos 
Convenentes.  
 
Os Projetos nos. 003057/2006-38 (RS) e 003001/2006-83 (SC) foram aprovados sem a necessidade de 
registros específicos.  
 
No âmbito da ação Implantação e Modernização de Estruturas Físicas de Unidades Funcionais de Segurança 
Pública, o Engenheiro da SENASP Luiz Carlos Cerqueira Silva apresentou, extra pauta, o projeto a seguir 
especificado que foi aprovado por unanimidade, porém, com a ressalva de que, oportunamente, o Estado 
deverá ser oficiado de que na apresentação da prestação de contas do Convênio, esta deverá estar 
acompanhada de cópia integral do processo licitatório. 
 

PROJETO VALOR DO PROJETO (Concedente) 

UF Protoc. Especificação Custeio Capital Total  

M
A

 

002911/2006-49 Construção de uma Piscina de Treinamento 
na Academia Integrada de Segurança Pública 0,00 148.559,00 148.559,00

 
Ao término dessa apresentação, a Representante da SENASP Cristina Gross Villanova reportou-se ao 
Projeto no. 002871/2006-63 (Caucaia/CE), aprovado parcialmente na reunião de 25/10/2006, em razão de 
questionamentos feitos pelo Colegiado sobre discrepância entre os valores para confecção de folder e de 
cartilha expressos no projeto de Campinas/SP, apreciado também naquele dia, a saber: 200 mil por R$ 0,20 a 
unid e 159 mil por R$ 0,40 a unid, respectivamente e o previsto no projeto de Caucaia/CE, 9 mil por R$ 2,50 
a unid e 5 mil por R$ 5,00 a unid, respectivamente. Ante ao exposto, a Dra. Cristina perguntou aos 
Conselheiros se estes já haviam analisado a justificativa encaminhada via e-mail. Tendo sido esclarecido que 
o Conselheiro Cel. Eduardo da Silva havia se manifestado favorável ao Pleito. Na oportunidade, o 
Conselheiro Carlos Humberto de Oliveira declarou que manteria o seu posicionamento contrário por não 
considerar a justificativa convencedora. A Presidente da Sessão informou que na ocasião da discussão do 
pleito os Conselheiros Augusta Aiko Umeda Kuhn e Brasilino Pereira dos Santos não estavam presentes, o 
que provocou a solicitação de encaminhamento aos referidos Conselheiros da justificativa em debate, 
portanto, a manifestação conclusiva do Colegiado ficou para outra oportunidade.  
Na seqüência, o Colegiado, reservadamente, discutiu e aprovou o Regimento Interno do Conselho Gestor do 
Fundo Nacional de Segurança Pública.  
 
Após, a Presidente concedeu a palavra à Dra. Cristina Gross Villanova que apresentou as informações 
requeridas pelo Conselho na reunião anterior, quando da solicitação de autorização de repasse do saldo 
remanescente no valor de R$ 24.646.245,60 para dar continuidade ao Projeto “Segurança Cidadã” (Item 2). 
Depois, da apreciação das informações complementares, a Presidente da Sessão colocou o pleito em votação 
que foi aprovado por unanimidade.  
 
E por fim, extra pauta, o Técnico da SENASP, Major Santos, recordou ao Colegiado que o Projeto no. 
000538/2006-91 (SP), a seguir especificado, apresentado da reunião de 09/11/2006, havia sido suspenso em 
razão dos Conselheiros Carlos Humberto Oliveira e Cel. Eduardo da Silva terem detectado diferença entre 
os valores expressos no Plano de Trabalho e na relação de bens do projeto. O Major Santos esclareceu 
também que na ocasião não houve discordância quanto ao mérito do pleito. Finalmente, declarou que em 
decorrência da solicitação do Colegiado o Estado informou que o valor correto do projeto é de R$ 
880.000,00, tendo, inclusive, acertado os valores do pleito. Após esses esclarecimentos, o Colegiado 
consultou a versão final apresentada e deliberou por unanimidade pela aprovação do projeto.  
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VALOR DO PROJETO 

PROJETO 
Concedente 

UF Protoc. Especificação Custeio Capital Total  

SP
 

000538/2006-91 
Modernização do Núcleo de Análise 

Instrumental do Instituto de Criminalística 
(Cromatógrafo Líquido) 

0,00 880.000,00 880.000,00

 
Cumprida a Pauta, a Presidente da Sessão encerrou a reunião às dezoito horas e cinco minutos deste dia. E, 
para constar, esta ata, que depois de lida e achada em conforme, será assinada pelos membros do Conselho 
Gestor. 

 
Glaucia Elaine de Paula 

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 

 
Procuradoria-Geral da República 

 
 
 

DESPACHO 
 
Certifico que o Conselho Gestor do Fundo Nacional de Segurança Pública em sessão ordinária 
realizada no dia 06 de dezembro de 2007, com a presença dos seguintes membros: Antônio Carlos 
Biscaia, representante titular da Secretaria Nacional de Segurança Pública e Presidente da Sessão; 
Sylvio de Andrade Junior, representante suplente do Ministério da Justiça; Felipe Daruich Neto, 
representante titular do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; Carlos Humberto de 
Oliveira, representante titular da Casa Civil da Presidência da República e Janer Tesch Hosken 
Alvarenga, representante suplente do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da 
República, referendou, por unanimidade, as atas da 38ª, 39ª, 40ª e 41ª Reuniões Ordinárias e 13ª, 
14ª, 15ª, 16ª e 17ª Reuniões Extraordinárias referentes ao exercício de 2006. 
 

 
 
 

ANTONIO CARLOS BISCAIA 
Vice-Presidente do CGFNSP 

 
 
 

SYLVIO DE ANDRADE JUNIOR 
Ministério da Justiça 

 
 
 

FELIPE DARUICH NETO 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 

 
 
 
CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA 

Casa Civil da Presidência da República 

 
 
 

JANER TESCH HOSKEN 
Gabinete de Segurança Institucional da Presidência 

da República 
 

 


