
1 
 

ATA DA SEXAGÉSIMA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELH O GESTOR DO 
FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA 

Aos vinte e cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e dez, na Sala no. 502, do Edifício Sede 
do Ministério da Justiça, em Brasília, Distrito Federal, às quinze horas e vinte e cinco minutos, o 
Conselho Gestor do Fundo Nacional de Segurança Pública - CGFNSP reuniu-se em sessão ordinária, 
com a presença dos seguintes membros: Ricardo Brisolla Balestreri, representante titular da Secretaria 
Nacional de Segurança Pública – SENASP e Presidente do Conselho; Isabel Seixas de Figueiredo, 
representante titular do Ministério da Justiça; Alessandro Ferreira dos Passos, representante suplente da 
Casa Civil da Presidência da República; Edilson Fernandes da Cruz, representante suplente do Gabinete 
de Segurança Institucional da Presidência da República; ausentes justificadamente os representantes do 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e da Procuradoria-Geral da República. Participaram 
também da Sessão servidores da SENASP arrolados na lista de presença que acompanha esta Ata. O 
Presidente, após os cumprimentos de praxe, anunciou os assuntos da Pauta, a saber: 1) Aprovação de 
atas pendentes; 2) Apreciação de 15 projetos estaduais e 16 projetos municipais; 3)Autorização para 
aquisição direta de duas aeronaves de asas rotativas, monomotoras, para emprego nas operações policiais 
e de defesa civil do Departamento da Força Nacional de Segurança Pública; 4) Autorização para 
aquisição direta de dois caminhões-tanques para o abastecimento de aeronaves operadas pelo 
Departamento da Força Nacional de Segurança Pública; 5) Autorização para celebração de Termo de 
Cooperação Técnica entre a SENASP e a Força Aérea Brasileira, e 6) Autorização para aquisição direta 
de veículos automotores tipo camioneta pick-up para os Corpos de Bombeiros Militares do Brasil 
(expansão de pedido anterior); 

DELIBERAÇÕES: Aberta a sessão, o Presidente informou que o primeiro ponto da pauta não entraria 
em votação porque alguns conselheiros não haviam enviado manifestação sobre as atas. Em seguida, o 
Presidente rapidamente recordou que na reunião realizada em 09 de agosto do ano em curso, o Conselho 
aprovou, no âmbito do Policiamento Especializado de Fronteiras, a realização de convênios com os 
estados fronteiriços, no valor de R$ 400.000,00, com vistas à aquisição de equipamentos de 
radiocomunicação. Contudo, quando as propostas foram apresentadas verificou-se que dois Estados 
ultrapassaram o valor acordado, motivo pelo qual a SENASP julgou necessário retornar o assunto à 
pauta. Com a palavra, o Major Rômulo Gomes Fonini explicou que as propostas em destaque excederam 
os valores devido às características técnicas dos equipamentos utilizados por aqueles Estados. Ato 
contínuo, as propostas foram aprovadas sem objeções.  

  UF 
No. 

Proposta 
SICONV 

Objeto do Projeto 
Total do 
Fundo R$ 

1 AP 093834/2010 

Implantação de um sistema de rádio comunicação que combina o melhor da 
funcionalidade dos rádios bidirecionais analógicos com tecnologia digital para 
oferecer aumento de capacidade e eficiência de espectro, com comunicação 
integrada e aperfeiçoada de voz e dados, visando aumentar a capacidade e a 
eficiência das operações desenvolvidas nas áreas de fronteira. 

420.483,76 

2 MT 093186/2010 
Implantação de Rede de comunicação de Voz baseada em Tecnologia Digital 
com aquisição de equipamentos (estações repetidoras, rádios móveis e sistemas 
irradiantes para estações repetidoras) para a região de atuação do GEFRON. 

544.500,00 

Total 964.983,76 

 
Na seqüência, os Conselheiros aprovaram a antecipação dos itens 3, 4 e 5 da pauta porque todos eles 
relacionavam-se à área de aviação do Departamento da Força Nacional de Segurança Pública. O 
Presidente, antes de passar a palavra ao servidor da Força Nacional, recordou que em 2009 uma 
aeronave do Estado do Rio de Janeiro foi derrubada por bandidos no Morro dos Macacos. Naquela 
ocasião o então Ministro da Justiça, Tarso Genro, declarou publicamente que o MJ financiaria a 
compra de uma aeronave, objetivando a substituição da anterior. Esse compromisso seria honrado com 
os recursos do PRONASCI, entretanto, recentemente a SENASP foi informada que tal dispêndio ficará 
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a cargo do Fundo Nacional de Segurança Pública. Continuando, o Presidente fez algumas 
considerações críticas sobre a mudança do financiamento para o Fundo e em seguida salientou a 
importância do uso de aeronaves nas atividades policiais do Rio de Janeiro, principalmente em virtude 
da atual crise na área da segurança pública que o Estado vem enfrentando. Por fim, o Presidente 
informou ao Colegiado que o pleito em questão entrará na pauta da próxima reunião e solicitou a 
compreensão dos conselheiros quanto à necessidade de urgência na apreciação do pleito. Os 
Conselheiros prontamente entenderam as colocações feitas pelo Presidente e se colocaram à disposição 
para apreciação do pedido tão logo a área técnica da SENASP conclua a análise da proposta. Com a 
palavra, o Major Josilei Albino Gonçalves de Freitas apresentou as justificativas para as três propostas 
apresentadas pelo Departamento da Força Nacional, a saber: 1a.) aquisição de duas aeronaves de asas 
rotativas (helicópteros de instrução) que serão utilizadas na formação e capacitação de pilotos 
estaduais e federais, porque atualmente o número de pilotos policiais é inferior à quantidade de 
aeronaves existentes nas corporações. Este descompasso ocorreu devido à política de aviação induzida 
pelo Governo Federal a partir de 2008. Desde então, já foram colocadas nos Estados 53 aeronaves 
sendo 35 com recurso Federal e as demais com recursos Estaduais. Em razão desta constatação, a 
Coordenação de Capacitação e Treinamento da Força Nacional resolveu agregar ao curso teórico a 
parte prática de formação de pilotos e, para tanto, necessita adquirir as mencionadas aeronaves. 
Ademais, futuramente será criada a Escola Nacional de Aviação de Segurança Pública e estas 
aeronaves ficarão no acervo desta escola. O valor estimado para as aquisições foi de R$ 3.335.000,00 
(três milhões, trezentos e trinta e cinco mil reais) da ação orçamentária Força Nacional; 2a.) aquisição 
de dois caminhões tanques (com capacidade de dois mil litros) que auxiliarão na logística e no 
abastecimento das aeronaves da Força Nacional, quando elas operarem em locais que não existirem 
pontos de abastecimento autorizados pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis. O abastecimento remoto, isto é, por meio de caminhões tanques também 
proporcionará às aeronaves uma maior autonomia de vôo nas operações empreendidas porque os 
deslocamentos para as capitais visando o abastecimento serão feitos pelos caminhões. O valor orçado 
para a aquisição dos caminhões foi de R$ 1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais) da ação 
orçamentária Força Nacional; 3a.) celebração do Termo de Cooperação Técnica entre a SENASP e a 
Força Aérea Brasileira – FAB com o objetivo de adquirir uma aeronave para o transporte de carga e de 
tropa da Força Nacional, em razão da mesma ser chamada regularmente para  atuar em qualquer parte 
do território nacional para cumprir missões de segurança pública e de defesa civil. O servidor destacou 
que no âmbito do MJ já havia precedente para este tipo de solução, exemplificando a cooperação entre 
a Polícia Federal e a Marinha, em 1998, que objetivou a estruturação da Polícia Marítima. Nessa 
cooperação, foram repassados recursos para a Marinha tanto para a aquisição e manutenção de 
embarcações como para a formação dos servidores que iriam operar as embarcações e a utilizar de seus 
equipamentos. Finalizando, o servidor destacou os benefícios e resultados esperados com a 
cooperação, quais sejam: diminuição de gastos com transporte de carga e tropa; redução do custo 
unitário da aeronave, em razão do aproveitamento da economia de escala uma vez que outras 
aeronaves serão adquiridas pela FAB; redução dos custos de manutenção e operação dos aviões e 
helicópteros, em razão do compartilhamento das infraestruturas de manutenção e logística já 
contratadas e implantadas no Ministério da Defesa; maior rapidez no processo de aquisição, 
treinamento e a operação das aeronaves pretendidas, tendo em vista o aproveitamento de projeto em 
execução no âmbito do Ministério da Defesa. A cooperação técnica entre a SENASP e a FAB foi 
estimada em R$ 28.000.000,00 (vinte e oito milhões de reais), sendo R$ 10.000.000,00 em 2010 e R$ 
18.000.000,00 em 2011 da ação orçamentária Reaparelhamento e Modernização dos Órgãos de 
Segurança. Finda a exposição, foram respondidos os questionamentos dos Conselheiros e em seguida 
os pleitos foram aprovados por unanimidade. 
 
Retomando a pauta, o item 2 que refere-se à apreciação dos projetos estaduais e municipais teve como  
início os projetos municipais. Preliminarmente, a servidora Cristina Gross Villanova apresentou e 
disponibilizou um quadro geral contendo as propostas/2010 inseridas no Portal de Convênios. A 
servidora informou que foram incluídas no Portal 107 propostas, sendo que 23 foram oriundas de 
Emendas Parlamentares e 84 espontâneas, em seguida ela fez um breve relato sobre o conteúdo das 
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propostas; sistemática de trabalho quando da análise das propostas, dentro outros assuntos. Na 
seqüência, a palavra foi passada para a servidora Catia Simone Gonçalves Emanuelli que expôs as 
propostas originárias de emendas parlamentares. Encerrada a apresentação, o Presidente observou que 
todas as propostas haviam sido previamente encaminhadas aos conselheiros, então propôs que fossem 
individualmente apresentados somente os pleitos que contivessem apontamentos feitos pelos 
Conselheiros. A sugestão foi acatada e ato contínuo todas as propostas municipais foram aprovadas 
sem objeções. Cabe registrar que, o Colegiado consentiu na apresentação extra pauta da Proposta no. 
087872/2010 (Jequié/BA) que foi aprovada sem a necessidade de registro especial.  

  Municípios 
No. Proposta 
SICONV 

 Título do Projeto  
 Total do 
Fundo 
(R$) 

1 Curitiba/PR  
067297/2010 
(Emenda 

Parlamentar) 

Reaparelhar e modernização da GM, por meio de aquisição de 
equipamentos de radiocomunicação, de informática, vídeo 
monitoramento interno e veículos.  

             
2.000.000,00  

2 
Porto 
Ferreira/SP  

053.366/2010 
(Emenda 

Parlamentar) 

Modernizar da Guarda Municipal de Porto Ferreira através da 
aquisição de bens permanentes para a complementação do conjunto de 
equipamentos necessários à sua atuação, visando uma ação pontual na 
garantia da segurança pública e redução da violência, no âmbito de suas 
atribuições constitucionais 

300.000,00 

3 Monte Alto/SP  
064.274/2010 
(Emenda 

Parlamentar) 

Modernizar a Guarda Municipal de Monte Alto por meio da aquisição 
de equipamentos, visando exercer suas atividades de segurança do 
patrimônio público e da população com mais eficiência e eficácia 

200.000,00 

4 Mandirituba/PR  
054.061/2010 
(Emenda 

Parlamentar) 
Apoio ao reaparelhamento da Guarda Municipal. 146.250,00 

5 
Ceará-
Mirim/RN 

090773/2010 

Fortalecer e ampliar as ações da Guarda Municipal, através 
reaparelhamento, capacitação e realização de ações de prevenção 
comunitária, pautadas na filosofia da polícia comunitária, contribuindo 
sobremaneira para a melhoria da prestação do serviço à comunidade, 
auxiliando no controle e prevenção da violência e da criminalidade no 
município. 

312.166,21 

6 
Caxias do 
Sul/RS 

090649/2010 

Atuar nas atividades da Guarda Municipal, priorizando a reestruturação 
e adaptação das instalações e equipamentos, que são necessários para 
uma efetiva e prolongada ação contra à violência e mediação de 
conflitos, pois os profissionais estando bem equipados e preparados 
terão maiores condições de dar um retorno para a comunidade. 

928.744,84 

7 São José/SC 075766/2010 

Capacitar os profissionais da Guarda Municipal de São José para 
prestar serviços de maior qualidade a população, voltada a prevenção 
da violência, a mediação de conflitos e a promoção de uma Cultura de 
Paz. 

183.456,00 

8 São José/SC 075665/2010 
Reaparelhamento e Modernização da Guarda Municipal de São 
José/SC 

803.200,00 

9 
Praia 
Grande/SP 

090698/2010 

Propiciar à administração municipal o investimento na gestão de 
políticas para segurança urbana através: da elaboração de Diagnóstico 
da Violência do Município, da elaboração de Plano Municipal de 
Prevenção à Violência e das Ações Comunitárias junto à comunidade 
local; do incremento dos equipamentos utilizados pelo sistema 
integrado de segurança municipal; do aprimoramento da qualificação 
dos servidores da Guarda Civil Municipal e áreas afins da segurança 
urbana; do apoio à construção coletiva de parcerias entre Guarda 
Municipal e rede de prevenção da criminalidade violenta e promoção 
dos direitos humanos e cidadania. 

692.705,89 
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10 Escada/PE 090762/2010 

Fortalecimento da Secretaria de Segurança Comunitária através do seu 
Reaparelhamento, Cursos para os Guardas Municipais, Elaboração do 
Plano Setorial de Segurança Pública e Plano Estratégico da Secretaria 
Municipal de Segurança Comunitária, bem como da implantação do 
projeto GALERA DA PAZ, com vistas a propiciar a uma melhor 
segurança urbana do Município para a redução da criminalidade. 

350.000,00 

11 Paudalho/PE 090747/2010 

Capacitar e reaparelhar a Guarda Municipal do Paudalho para 
desenvolver suas atividades com efetividade e eficiência, de forma 
integrada aos demais órgãos de segurança locais, bem como com a 
sociedade. Estimular a participação social, de todos os segmentos e em 
especial dos jovens nas políticas públicas de segurança, de forma a 
estabelecer ações contínuas e pungentes com foco na prevenção à 
violência e à criminalidade. 

300.000,00 

12 
Luis Eduardo 
Magalhães/BA 

087922/2010 

O objeto deste plano de trabalho pode ser definido pelas suas metas, 
são elas: 1. Habilitar a guarda municipal com equipamentos para que 
ela possa ser instrumento eficaz na prevenção da violência e 
criminalidade construção de uma cultura de paz. 2. Habilitar a guarda 
municipal com capacitação necessária para que ela possa ser 
instrumento eficaz na prevenção da violência e da criminalidade e na 
construção de uma cultura de paz. 3. Realizar oficinas de prevenção e 
estimulo à cidadania com os jovens 4. Realizar campanha de prevenção 
às drogas com participação de diversas instituições municipais. 

404.511,22 

13 Itatiaia/RJ 090784/2010 

Estruturação e modernização da Guarda Municipal de Itatiaia, com 
aquisição de equipamentos permanentes e de consumo, e realização de 
curso de capacitação, visando contribuir de forma significativa para o 
aprimoramento da qualificação dos servidores da Guarda Municipal, 
bem como colaborar com a redução da violência/criminalidade do 
município, por meio da integração entre os diversos órgãos de 
segurança pública 

400.000,00 

14 
Casimirode 
Abreu/ RJ 

090.595/2010 

Promover o Desenvolvimento de Ações de Prevenção em Segurança 
Pública com Cidadania no Município de Casimiro de Abreu/RJ, 
através da aquisição de equipamentos permanentes, realização de 
Capacitação dos profissionais da GM e desenvolvimento de oficinas 
temáticas de inclusão social, cultural, esportiva e educacional voltadas a 
crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade da rede 
de ensino, com o intuito de minimizar os índices de violência e 
criminalidade no Município. 

257.580,00 

15 Canavieiras/BA 090787/2010 

Obter, por meio de equipamentos e capacitação da Guarda Civil 
Municipal de Canavieiras/BA, a qualificação técnica e dos recursos 
humanos para a efetivação do Plano Municipal de Segurança Pública 
Participativo, no qual a comunidade possa interagir, por meio de 
Oficinas de Cidadania, no desenvolvimento no município de um 
Território de Paz. 

346.500,00 

16 Valença/BA 090785/2010 

Realizar ações de qualificação técnica da Guarda Municipal, por meio 
da realização de cursos de formação e aprimoramento tecnológico com 
a aquisição de novos equipamentos, visando implementar de forma 
mais eficiente as ações de prevenção à violência e criminalidade no 
município de Valença/BA. 

445.500,00 

17 Jequié/BA 087872/2010 

Fortalecimento da Guarda Municipal por meio de ações formativas, 
desenvolvimento de ações de prevenção à violência e criminalidade e 
equipamentos, elaboração de diagnóstico acerca da dinâmica local da 
violência e do Plano Municipal de Segurança Urbana, visando 
possibilitar maior eficiência ao papel do município na Segurança 
Pública. 

257.400,00 

Total Geral 8.328.014,16 
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Em seguida, deu-se início às propostas estaduais. Os pleitos vinculados à Ação Sistema Integrado de 
Formação e Valorização Profissional foram expostos pela servidora Juliana Márcia Barroso. Com a 
palavra, a servidora recordou que em reunião anterior já havia discorrido sobre a política adotada pela 
área de valorização no que se refere à distribuição de recurso no ano de 2010. Contudo, para dar 
conhecimento aos conselheiros não presentes na citada reunião, ela voltou a destacar os principais 
pontos abordados à época. Depois, fez uma exposição genérica das propostas abaixo discriminadas e 
esclareceu as dúvidas dos Conselheiros referentes ao pagamento de instrutores e de hora/aula. Concluída 
a exposição, as propostas foram aprovadas por unanimidade.  

 

  UF 
No. 

Proposta 
SICONV 

Objeto do Projeto 
Total Fundo  

R$ 

1 DF 

094061/2010 

(Emenda 

Parlamentar) 

Implantação do simulador de treinamento de tiro virtual no centro de 
formação e aperfeiçoamento de praças da polícia militar do distrito 
federal no âmbito da valorização profissional, com vista a subsidiar 
capacitação e treinamento aos operadores de segurança pública do 
Distrito Federal. 

690.864,57 

2 GO 094175/2010 
Reestruturação da academia do corpo de bombeiros militar do estado de 
Goiás e capacitação técnico profissional dos bombeiros militares do 
estado de Goiás. 

268.388,42 

3 GO 094173/2010 
Capacitação dos profissionais da polícia militar do estado de Goiás, no 
curso de uso progressivo da força e tecnologias não letais 

583.565,00 

4 MT 094231/2010 
Capacitação de policiais militares no curso de policiamento montado, 
visando à atuação em grandes eventos. 

99.576,32 

5 RJ 93945/2010 
Capacitação de profissionais de segurança pública e gestores no curso de 
inglês, níveis básico, intermediário e avançado, com vistas à atuação na 
copa do mundo de 2014 e paraolimpíadas/olimpíadas de 2016. 

458.636,11 

6 RS 93985/2010 
Estruturar o centro de capacitação de direção policial na escola técnica 
policial militar no Município de Montenegro 

545.000,00 

7 SC 94436/2010 
Especialização em análise criminal e reaparelhamento da academia de 
ginástica da academia da policia civil 

295.444,00 

8 TO 94400/2010 
Reaparelhamento da ACADEPOL e criação do núcleo operacional de 
condicionamento físico da polícia civil. 

368.560,00 

9 TO 99791/2010 
Criação dos procedimentos operacionais padrões (pop) da PM/TO e 
criação do laboratório de informática da Academia de Polícia Militar 
Tiradentes. 

240.000,00 

Total 3.550.034,42 

 

As propostas da Ação Reaparelhamento e Modernização dos Órgãos de Segurança foram apresentadas 
pelo Tenente Coronel João Francisco Goulart dos Santos e aprovadas sem a necessidade de registros 
especiais, a saber:  

  UF 
No. Proposta 
SICONV 

Objeto do Projeto 
Total do 
Fundo R$ 

1 RN 

066197/2010 

(Emenda 
Parlamentar) 

Reaparelhamento dos órgãos e setores da Secretaria da 
Segurança Pública e da Defesa Social – SESED, através da 
aquisição de equipamentos indispensáveis ao exercício das 
responsabilidades institucionais da polícia militar, polícia 
civil, corpo de bombeiros militar e Centro Integrado de 
Operações Aéreas (CEIOPAER). 

1.927.081,46 

2 AP 
056715/2010 
(Emenda 

Parlamentar) 

Adquirir um ônibus para o translado dos militares que 
compõem a banda de música da polícia militar do estado do 
Amapá, dotando-a de uma logística eficiente capaz de 
responder a necessidade da corporação. 

200.000,00 
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3 AP 
061282/2010 
(Emenda 

Parlamentar) 

Adquirir quatro veículos que serão utilizados pela polícia 
militar do município de Macapá, visando otimizar as ações 
de segurança pública, e com isso adquirir qualidade total nos 
serviços públicos prestados à comunidade. 

140.000,00 

Total  2.267.081,46 

 
O Engenheiro da SENASP, Welly Lacerda Bonfim, expôs as propostas referentes à ação Implantação e 
Modernização de Estruturas Físicas de Unidades Funcionais. Cabe registrar que neste contexto houve a 
intervenção do Presidente que esclareceu que o projeto de São Paulo foi apoiado pela SENASP por 
conter uma proposta inovadora, isto é, a construção de uma cidade cenográfica que possibilitará à 
polícia treinar a mobilidade de enfrentamento de conflitos. Ademais, o projeto beneficiará um público 
de quase cem mil policiais, vez que a Polícia Militar do Estado de São Paulo possui em efetivo de 
noventa e um mil policiais e está formando mais seis mil novos policiais. Complementando, o 
Engenheiro explicou os detalhes técnicos do projeto e destacou as características da cidade 
cenográfica, a saber: o complexo compreende uma cidadela não-funcional, de sete quadras, 
subdivididas por arruamento em asfalto e também por terra-batida, onde cada quadra receberá 
equipamentos edificados (supermercado, conjunto habitacional, cadeia pública/presídio, delegacia, 
escola/creche, ambulatório, dentre outros) tudo de acordo com o projeto básico apresentado. Os 
ambientes serão em escala real e nos treinamentos servirão como simuladores aos policiais. O Servidor 
informou que no projeto está registrado que futuramente a PM/SP pretende estender o uso da cidade 
cenográfica a diversas polícias do Brasil e da América Latina. Após, foram apresentadas as propostas 
dos Estados do Amapá e de Sergipe. Finalizando, o Servidor esclareceu que os recursos de cada 
projeto serão repassados à Caixa Econômica Federal que acompanhará a execução dos convênios pelos 
Estados. Na seqüência, foram respondidas as perguntas dos conselheiros e após os pleitos foram 
aprovados sem objeções.  

 

  UF 
No. Proposta 
SICONV 

Objeto do Projeto 
Total do 
Fundo R$ 

1 SP 088387/2010 
Construção do complexo de instrução, treinamento de 
técnicas e procedimentos policiais para a preservação da vida 
da polícia militar do estado de São Paulo 

7.591.573,84 

2 AP 
056533/2010 
(Emenda 

Parlamentar) 

Construção da sede da banda de música da polícia militar do 
estado do Amapá. 

500.000,00 

3 SE 
064938/2010 
(Emenda 

Parlamentar) 

Construção do centro integrado de treinamento, suprimento 
e manutenção de material bélico da polícia militar do estado 
de Sergipe. 

1.519.537,73 

Total  7.591.573,84 

 

Reassumindo a palavra, o Presidente explicou que o último ponto de pauta (item 6) já havia sido 
submetido à avaliação e aprovação do Colegiado, portanto, o que se pretendia na reunião em curso era 
solicitar a expansão do pedido anterior, isto é, um acréscimo de 15 veículos tipo pick-up. Dito isso, 
salientou que o aumento foi motivado não só pela sobra de recursos como também devido à demanda 
reprimida em diversos Estados. Após estes esclarecimentos, o servidor Alex Jorge das Neves se reportou 
ao pedido inicial explicando que a finalidade do projeto era reforçar as unidades operacionais dos 
bombeiros com aquisição direta de veículos automotores tipo camioneta pick-up 4x4, o valor 
anteriormente aprovado foi de R$ 5.000.000,00 para a compra de 55 viaturas. O servidor declarou que 
pedido atual era de mais 15 viaturas, todavia existia a possibilidade deste número elevar-se, caso haja 
uma economia significativa de recursos quando da realização do pregão eletrônico. Finalizando, o 
servidor informou que o valor estimado para complementar a demanda foi de R$ 2.700.000,00 (dois 
milhões e setecentos mil reais), no âmbito da ação Reaparelhamento e Modernização dos Órgãos de 
Segurança. Em seguida, o pleito foi colocado em votação e aprovado por unanimidade.  
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Nada mais havendo para tratar, o Presidente da Sessão encerrou a reunião às dezoito horas e trinta 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. 

 

 

Ricardo Brisolla Balestreri 
Presidente do CGFNSP 

 
 
 
 

Isabel Seixas de Figueiredo 
Ministério da Justiça 

 
 
 

Não representado 
Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão 
 
 
 
 

Alessandro Ferreira dos Passos 
Casa Civil da Presidência da República 

 
 
 
 

Edilson Fernandes da Cruz 
Gabinete de Segurança Institucional da 

Presidência da República 
 
 
 
 

Não representada 
Procuradoria-Geral da República 

 
 
 

 


