
ATA DA TRIGÉSSIMA NONA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CO NSELHO GESTOR DO 
FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA 

Aos onze dias do mês de dezembro 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 e cinco minutos, o Conselho 
Gestor do Fundo Nacional de Segurança Pública (CGFNSP) reuniu-se em sessão extraordinária 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; Valéria 
Grilanda Rodrigues Paiva, representante titular do Ministério da Justiça (MJ); Luiz Pontel de Souza, 
representante titular do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República; Eduardo 
Franca Neves Bassani, representante suplente do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; da 
Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Ausentes justificadamente os 
representantes da Casa Civil da Presidência da República e da Secretaria de Direitos Humanos da 
Presidência da República.  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 os 
assuntos da Pauta, a saber: 1) Apreciação de 33 propostas estaduais e 05 municipais; 
 

DELIBERAÇÕES: Aberta a sessão, o vice-presidente convidou o servidor Edivaldo Fortunato Pereira 
para apresentar as propostas do Estado de Roraima vinculadas à ação orçamentária 20IC – Estratégia 
Nacional de Segurança Pública nas Fronteiras (ENAFRON). Registra-se que durante esta exposição 
foram respondidas as dúvidas e os questionamentos feitos pelos Conselheiros. Posteriormente, as 
propostas foram aprovadas sem objeções.  

  UF 
Nº da 

Proposta 
SICONV 

Objeto da Proposta 
Valor do FNSP (R$) 

Capital Custeio Total 

1 RR 
037956/ 

2013 

Implantar Sistemas de Videomonitoramento Urbano nos municípios 
fronteiriços de Bonfim, Caracaraí, Pacaraima e Rorainópolis, com o 
objetivo de aumentar a sensação de segurança do munícipe 
beneficiado pelo novo sistema, dentro da Estratégia Nacional de 
Segurança Pública nas Fronteiras - ENAFRON 

1.440.000,00 360.000,00 1.800.000,00 

2 RR 
050988/ 

2013 

Implantar a 1ª fase do Sistema de Radiocomunicação Móvel 
Troncalizado Digital, baseado em protocolo normatizado aberto, para 
uso em missão crítica, em faixa de frequência normatizada pela 
ANATEL, para transmissão de voz e dados, na Faixa de Fronteira de 
Roraima, no âmbito da Estratégia Nacional de Segurança Pública nas 
Fronteiras - ENAFRON 

3.248.321,76 0,00 3.248.321,76 

     Total Geral 4.688.321,76 360.000,00 5.048.321,76 

As propostas oriundas do Edital no. 07/2013-SENASP e enquadradas na ação orçamentária 8124 – 
Sistema Integrado de Prevenção da Violência e Criminalidade  foram expostas pela servidora Beatriz 
Cruz da Silva e aprovadas sem a necessidade de registros especiais. 

  
UF 

Nº da 
Proposta 
SICONV 

Objeto da Proposta 
Valor  do FNSP 

Capital Custeio Total 

1 MG 
066940/ 

2013 

Fortalecer as ações de prevenção criminal, avaliação e controle de 
qualidade desenvolvidas pelas Corregedorias e Ouvidoria de Polícia, 
ações preventivas de cidadania orientadas à mediação de conflitos e 
enfrentamento ao tráfico de pessoas, em consonância com as 
estratégias do Estado de Minas Gerais e diretivas do Fundo Nacional 
de Segurança Pública.  

256.577,24 567.280,28 823.857,52 

2 SC 
066838/ 

2013 

Tem por objetivo a presente Proposta tornar o Estado de Santa 
Catarina mais seguro para se viver, através da redução dos 
homicídios e da letalidade policial, bem como da ampliação da 
participação cidadã e da humanização do trabalho policial e atuação 
em programas preventivos junto às escolas visando à redução do 
consumo de substâncias e construção de resiliências contra as drogas 
e a violência. 

1.008.272,00 2.464.666,00 3.472.938,00 

Total Geral 1.264.849,24 3.031.946,28 4.296.795,52 
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Em seguida, a palavra foi passada ao servidor Marcio Julio da Silva Mattos. Este servidor explicou que as 
oito propostas que apresentaria estavam vinculadas ao Programa Educacional de Resistência às Drogas - 
PROERD e rapidamente explicou o que era, qual a finalidade e as principais características do PROERD; 
fez ainda uma breve narrativa das atividades do Programa que seriam apoiadas pela SENASP no ano em 
curso. Na sequência, fez a exposição individual das propostas, as quais foram aprovadas sem ressalvas. 
Estas propostas estão inseridas no âmbito da ação orçamentária 8124 – Sistema Integrado de Prevenção 
da Violência e Criminalidade. 

  
UF 

Nº da 
Proposta 
SICONV 

Objeto da Proposta 
Valor  do FNSP 

Total 
Capital Custeio 

1 AC 
067306/ 

2013 

Fortalecer a Coordenação Estadual do Programa Educacional de 
Resistência às Drogas do estado do Acre, com o objetivo de prevenir o 
uso e o abuso de substâncias psicoativas, em especial o crack, por 
meio do fortalecimento de fatores de proteção a crianças e a 
adolescentes no ambiente escolar. 

599.444,48 1.440.396,50 2.039.840,98 

2 AM 
067713/ 

2013 

Fortalecer a Coordenação Estadual do Programa Educacional de 
Resistência às Drogas e à Violência no Estado do Amazonas, com o 
objetivo de prevenir o uso e o abuso de substâncias psicoativas, em 
especial o crack, por meio do fortalecimento de fatores de proteção à 
crianças e a adolescentes no ambiente escolar.  

286.702,00 614.034,00 900.736,00 

3 ES 
067819/ 

2013 

Fortalecer a coordenação estadual do programa educacional de 
resistência às drogas do estado do espírito santo, com o objetivo de 
prevenir o uso e o abuso de substâncias psicoativas, em especial o 
crack, por meio do fortalecimento de fatores de proteção a crianças e a 
adolescentes no ambiente escolar. 

306.893,10 1.384.584,00 1.691.477,10 

4 GO 
067613/ 

2013 

Fortalecer a Coordenação Estadual do Programa Educacional de 
Resistência às Drogas do Estado, com o objetivo de prevenir o uso e o 
abuso de substâncias psicoativas, em especial o crack, por meio do 
estímulo de fatores de proteção a crianças e a adolescentes no 
ambiente escolar, para atuação no estado, à exceção dos municípios 
que compõem a RIDE- Região Integrada de Desenvolvimento do 
Distrito Federal e Entorno.  

179.801,48 379.078,00 558.879,48 

5 PA 
067959/ 

2013 

Fortalecer a coordenação Estadual do Programa Educacional de 
Resistência às Drogas do Estado do Pará, com o objetivo de prevenir o 
uso e o abuso de substâncias psicoativas, em especial o crack, por 
meio do fortalecimento de fatores de proteção a crianças e a 
adolescentes no ambiente escolar.  

204.509,35 524.400,00 728.909,35 

6 PE 
067519/ 

2013 

Fortalecer a Coordenação Estadual do Programa Educacional de 
Resistência às Drogas do Estado de Pernambuco, com o objetivo de 
prevenir o uso e o abuso de substâncias psicoativas, em especial o 
crack, por meio do fortalecimento de fatores de proteção a criança e a 
adolescentes no ambiente escolar. 

412.576,99 1.442.989,00 1.855.565,99 

7 PI 
067672/ 

2013 

Fortalecer a Coordenação Estadual do Programa Educacional de 
Resistência às Drogas e à Violência do Estado do Piauí, com o objetivo 
de prevenir o uso e o abuso de substancias psicoativas, em especial o 
crack, por meio do fortalecimento de fatores de proteção a crianças e 
adolescentes no ambiente escolar. 

494.763,19 1.004.519,21 1.499.282,40 

8 RJ 
067633/ 

2013 

Fortalecer a Coordenação Estadual do Programa Educacional de 
Resistência às Drogas do estado do Rio de Janeiro, com o objetivo de 
prevenir o uso e o abuso de substâncias psicoativas, em especial o 
crack, por meio do fortalecimento de fatores de proteção a crianças e a 
adolescentes no ambiente escolar. 

662.946,58 1.139.899,64 1.802.846,22 

Total Geral 3.147.637,17 7.929.900,35 11.077.537,52 

A Dra. Cristina Gross Villanova apresentou as propostas voltadas ao fortalecimento das delegacias 
especializadas no atendimento a crianças e adolescentes vítimas de violência e no combate a crimes 
homofóbicos. Finda a exposição, os pleitos foram aprovados e, para constar, registra-se que estão 
enquadradas no âmbito da ação orçamentária 8124 – Sistema Integrado de Prevenção da Violência e 
Criminalidade. 



Ata da 39ª Reunião Extraordinária (continuação) 

3 

  
Nº da 

Proposta 
SICONV 

UF Objeto da Proposta 
Valor do FNSP (R$) 

Capital Custeio Total 

1 
067863/ 

2013 
MG 

Fortalecimento das unidades da Divisão Especializada de Orientação e 
Proteção à Criança e ao Adolescente – DOPCAD.  

607.266,00 123.435,00 730.701,00 

2 
050886/ 

2013 
PB 

Reestruturação das Delegacias Especializadas em Atendimento a 
Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência localizadas nos municípios 
de João Pessoa e Campina Grande e Delegacia Especializada no 
Combate a Crimes Homofóbicos localizada na Capital do Estado. 

204.471,00 3.468,00 207.939,00 

     Total Geral  811.737,00 126.903,00  938.640,00 

Continuado, a Dra. Cristina Gross Villanova explicou que as propostas, abaixo detalhadas, originaram-se 
de emendas parlamentares, inscritas na ação orçamentária 8124 – Sistema Integrado de Prevenção da 
Violência e Criminalidade, contudo, até o momento, só estavam liberadas as emendas de Camaguã/RS e 
Canguçu/RS. Dito isto, ela convidou a Servidora Priscila Evangelista Dias para apresentar estas propostas 
deste bloco. Os questionamentos do colegiado foram respondidos ao longo da exposição. Ato contínuo, o 
conselho aprovou as propostas sem objeções. 

  
UF 

Nº da 
Proposta 
SICONV 

Objeto da Proposta 
Valor  do FNSP 

Total 
Capital Custeio 

1 Camaquã/RS  
041979/ 

2013  
Implantação do sistema integrado de Vídeomonitoramento. 986.403,00  0,00  986.403,00  

2 Canguçu/RS  
045596/ 

2013  
Implantação de Sistema de Vídeomonitoramento de Vias 
Públicas do Município de Canguçu. 

800.000,00  200.000,00 1.000.000,00 

3 PE 071421/ 2013 

Implantação de um Sistema de Vídeomonitoramento de vias 
públicas para redução dos índices de criminalidade nas 
cidades integrantes do polo de confecções do agreste 
pernambucano. 

998.323,06 0,00 998.323,06 

4 
Rio de 

Janeiro/RJ 
056568/ 2013 

Melhoria do Sistema DDSYS - Versão 01 BETA / Disque 
Denúncia. 

0,00 132.749,97 132.749,97 

Total Geral 998.323,06 132.749,97 1.131.073,03 

A Dra. Cristina Gross Villanova informou que as demais propostas também se originaram de Emendas 
Parlamentares e igualmente foram analisadas pelo Departamento de Programas Políticas e Projetos, 
contudo estas emendas foram consignadas na ação orçamentária 20ID – Apoio à Estruturação, 
Reaparelhamento, Modernização Organizacional e Tecnológica das Instituições de Segurança Pública. A 
Dra. Cristina Gross Villanova informou que no momento a emenda de Santo André/SP ainda não estava 
liberada. Em seguida, ela fez a apresentação da proposta do citado município. O servidor Rafael Pereira 
expôs a proposta de Poços de Caldas/MG e informou que esta emenda já estava liberada. Estas propostas 
foram aprovadas sem ressalvas.  

  
UF 

Nº da 
Proposta 
SICONV 

Objeto da Proposta 
Valor  do FNSP 

Total 
Capital Custeio 

1 
Santo André/ 

SP 
 040095/ 

2013 
Reaparelhamento da Guarda Municipal de Santo André. 199.336,66  0,00  199.336,66   

2 
Poços de 

Caldas/MG 
038432/ 

2013 
Reaparelhamento da Guarda Municipal de Poços de Caldas 
para fortalecimento do Núcleo de Proteção Permanente. 

100.000,00 0,00 100.000,00 

Total Geral 299.336,66 0,00  299.336,66 

Na seqüência, o vice-presidente informou que as propostas analisadas pela Coordenação-Geral do 
SINESP seriam apresentadas pelo servidor Rogerio B. Carneiro. Inicialmente, o mencionado servidor 
declarou que o foco do SINESP neste ano foi duas linhas de financiamento, a saber: 1) Linha A: 
Investimentos em sistemas de informações visando a padronização metodológica e a alimentação do 
SINESP, em atendimento à Lei 12.681/2012. A.1 – Desenvolvimento, customização ou aquisição de 
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sistema informatizado para a gestão de recursos operacionais dos órgãos e entidades de segurança 
pública. A.2 – Customização de sistemas de registro de atendimento a emergências, de ocorrências 
criminais e de procedimentos policiais; e 2)  Linha B: Aquisição de equipamento e/ou licenciamento de 
softwares para estruturação das instituições de segurança pública, visando a coleta de dados para 
promover a alimentação qualificada das informações e dados estatísticos. Posteriormente, ele explicou os 
critérios de seleção, quais sejam: I) A prioridade foram os estados que não conveniaram no ano anterior 
por meio das Portarias nos. 58 e 71 de 2012; II) A Portaria nº 71/2012 (exclusivamente de capital) 
corresponde ao escopo a Linha A da Portaria 128/2013; III) A Portaria nº 58/2012 (exclusivamente de 
custeio) corresponde ao escopo a Linha B da Portaria nº 128/2013; IV) A Portaria nº 128/2013 teve 
recurso exclusivo de capital, o que possibilitou a escolha da linha de financiamento depois da distribuição 
dos recurso independente do critério de distribuição. O servidor destacou também os critérios de 
distribuição de recursos das duas linhas, a saber: 1) Linha A: a) Cobertura do SINESPJC - Polícia Civil – 
de 2010 a 2012; b) Cobertura do SINESPJC – Polícia Militar – de 2010 a 2012; c) Consistência dos 
Dados (razão entre o registro vítimas e o registro de ocorrência); d) Taxa de ocorrência de CVLI por 100 
mil hab.; e e) Sistemas Não Implantados ou de Código Aberto; e 2) Linha B: a) Cobertura SINESPJC/PC 
em 2012 (Total de áreas cobertas pelas unidades policiais); b) Consistência SINESPJC/PC (Vítima/ 
Ocorrências); c) Quantidade de unidades policiais (delegacias de polícia); d) Cobertura SINESPJC/PM 
em 2012; e e) População da Unidade Federativa. Após esta explanação geral, o servidor fez a 
apresentação individual das 18 (dezoito) propostas em pauta sem que houvesse a necessidade de registros 
especiais, com exceção da Proposta no. 079794/ 2013 (PR), na qual foi feita a seguinte manifestação: Na 
proposta foi incluída a aquisição de um software de análise de vínculos, contudo o Estado indicou a 
marca da solução com atestado de exclusividade da empresa fornecedora. Diante disto, o colegiado 
considerando que a reunião em curso era a última do exercício de 2013 e a fim de não prejudicar o projeto 
na sua totalidade, determinou que o Estado incluísse três orçamentos de novas empresas com soluções 
equivalentes ou adquirisse novo produto. Encerrada a exposição, os pleitos foram aprovados sem 
objeções, exceto a Proposta no. 079794/2013 (PR) que foi aprovada com a ressalva de que fosse cumprida 
a determinação descrita acima, e para constar, registra-se que estas propostas estão inseridas no âmbito da 
ação orçamentária 20ID – Apoio à Estruturação, Reaparelhamento, Modernização Organizacional e 
Tecnológica das Instituições de Segurança Pública. 

  UF 
Nº da 

Proposta 
SICONV 

Objeto da Proposta 
Valor do FNSP (R$) 

Capital Custeio Total 

1 AC 
080106/ 

2013 

Estruturar Sistema Integrado de Segurança Pública - SISP do 
Estado do Acre visando a coleta de dados para promover a 
alimentação qualificada das informações e dados estatísticos  

1.975.542,71 0,00 1.975.542,71 

2 AM 
079408/ 

2013 

Aquisição de equipamentos de informática para coleta, 
armazenamento e processamento das informações de gestão do 
sistema de Segurança Pública do Amazonas.  

1.625.000,00 0,00 1.625.000,00 

3 DF 
080489/ 

2013 

Desenvolvimento de uma solução, mediante a contratação de 
empresa especializada, de gestão da informação operacional 
visando a padronização metodológica e alimentação do Sistema 
Nacional de Estatística de Segurança Pública (SINESP).  

1.579.985,60 0,00 1.579.985,60 

4 GO 
079776/ 

2013 

Ampliar a infraestrutura tecnológica da Polícia Civil para promover 
a alimentação e qualificação das informações referentes a 
segurança publica do Sistema Nacional de Informações de 
Segurança Pública, Prisionais e sobre Drogas – SINESP.  

2.958.333,33 0,00 2.958.333,33 

5 MA 
080614/ 

2013 
Implementar o Sistema Nacional de Informações de Segurança 
Pública, Prisionais e sobre Drogas-SINESP no âmbito da SSP-MA.  

1.937.050,95 0,00 1.937.050,95 

6 MG 
080507/ 

2013 

Padronização metodológica de sistemas de informações, através 
de estruturação e integração de sistema de dados, para 
alimentação do Sistema Nacional de Informações de Segurança 
Pública, Prisionais e sobre Drogas, em atendimento à Lei nº 
12.681, de 04/07/2012, com vistas ao aprimoramento da gestão 
operacional dos órgãos de segurança pública em MG.  

3.579.388,30 0,00 3.579.388,30 

7 MS 
079711/ 

2013 
Reestruturação de Unidades da Segurança Pública do Estado de 
Mato Grosso do Sul, com vista a atender o Sistema Nacional de 

1.353.233,20 0,00 1.353.233,20 
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Informações de Segurança Pública, Prisionais e sobre Drogas-
Sinesp – contribuindo para a produção qualificada do 
conhecimento, com vista, principalmente, a implementação de 
ações estratégicas e políticas públicas efetivas, eficazes e 
eficientes na área da Segurança Pública.  

8 MT 
079688/ 

2013 

Aquisição de Pontos por Função – PF para desenvolvimento e 
integração de sistemas de informação de Segurança Pública do 
Estado de Mato Grosso.  

2.071.126,66 0,00 2.071.126,66 

9 PA 
084862/ 

2013 

Fortalecimento da cadeia de produção, armazenamento e difusão 
da informação no âmbito das Policias Militar e Civil através da 
aquisição de equipamentos de TIC, com vistas à produção célere e 
qualificada dos dados e informações de Segurança Pública no 
Estado do Pará.  

2.581.840,00 0,00 2.581.840,00 

10 PE 
080294/ 

2013 

Estruturação para coleta de informações de interesse policial e 
estatístico para armazenamento em banco de dado com o fito de 
disseminar e apoiar ações de coleta de dados e gestão do 
conhecimento nos Centro Integrado de Inteligência de Defesa 
Social – CIIDS, Centro Integrado de Operações de Defesa Social – 
CIODS e Gerência de Tecnologia da Informação – GTI e demais 
Órgãos Operativos, todos da Secretaria de defesa Social de 
Pernambuco - SDS mediante estruturação dos indigitados Centros 
e Gerência com aquisição de equipamento de informática para 
Gerenciamento de Banco de Dados contendo informações de 
ocorrências policiais, informações judiciais, criminais e cíveis, 
dados estatísticos bem como suas respectivas coletas. As ações a 
serem desenvolvidas têm como foco a qualificação das 
informações policiais e/ou socioeconômicas das áreas de 
responsabilidade territorial dos órgãos operativos da SDS. Suas 
atuações ocorrerão através das seguintes linhas: A.Aquisição de 
Servidores Risc para gerenciamento do Banco de Dados de 
informações de interesse policial e estatísticos; B.Aquisição 
equipamentos de informática e software para prover Pontos de 
Acesso Seguro; C.Aquisição de equipamentos de informática e 
eletrônicos; D.Aquisição de equipamento de armazenamento e 
gerenciamento de dados informatizados, tipo STORAGE;  

1.011.214,69 0,00 1.011.214,69 

11 PI 
079857/ 

2013 
Integração, adaptação e otimização de uso de Sistema de 
Segurança Pública no Piauí 

1.738.373,33 0,00 1.738.373,33 

12 PR 
079794/ 

2013 

Adquirir licenças e treinamento em software nacional de análise e 
gestão de informações de diferentes bancos de dados, em única 
aplicação, com interface gráfica, que realiza análise de vínculos, 
mapas, biometria facial, padrões de repetição temporal em dados 
de bilhetagens e quebras de sigilo bancário ou qualquer outro 
dado, visando com essa coleta promoção qualificada das 
informações e dados estatísticos. Bem como a aquisição de 
balanças eletrônicas digitais para precisão no cadastramento e 
controle adequado dos entorpecentes apreendidos, tornando mais 
eficiente os procedimentos de investigação e inteligência nas 
unidades policiais, aumentando assim a eficiência na prevenção e 
repressão das infrações penais. Nesse mesmo sentido, adquirir 
equipamentos computacionais que permitam melhorar a coleta de 
dados de cunho operacional, visando alimentar os sistemas 
integrados e, de forma específica, o SINESP.  

2.698.447,14 0,00 2.698.447,14 

13 RJ 
080253/ 

2013 

Aquisição de licenças de software de uso permanente e 
atualizações técnicas visando a reestruturação de Unidades da 
Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro e do Departamento Geral 
de Tecnologia da Informação e Telecomunicações.  

1.049.378,99 0,00 1.049.378,99 

14 RN 
079631/ 

2013 

Proporcionar a estruturação e modernização tecnológica das 
ferramentas de Gestão da Informação dos órgãos integrantes da 
Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social do 
Estado do Rio Grande do Norte, através da customização e 
implantação dos Sistemas de Informações Gerenciais para a 
Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar (Códigos fontes 
cedidos pela Secretaria de Segurança do Estado da Paraíba), e do 
sistema de modernização civil e criminal do Instituto Técnico e 

1.805.914,00 0,00 1.805.914,00 
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Científico de Polícia (através de licenciamento de software), bem 
como a aquisição de kits biométricos para serem utilizados na 
captura de dados biométricos pelo sistema de identificação, além 
de proporcionar a completa integração destes com o Sistema 
Nacional de Informações de Segurança Pública, sistemas 
prisionais, e com o Sistema Procedimentos Policiais e Sobre 
Drogas – SINESP.  

15 RR 
080634/ 

2013 

Estruturação do Ambiente de Produção e Gestão da Informação 
com o objetivo de permitir a implementação do Sistema Nacional 
de Informações de Segurança Pública, Prisionais e sobre Drogas – 
SINESP na Polícia Civil e na Secretaria de Estado da Segurança 
Pública de Roraima, com a aquisição de equipamentos de 
informática.  

1.199.169,67 0,00 1.199.169,67 

16 RS 
079629/ 

2013 

Ampliação e modernização das estruturas de Tecnologia da 
Informação dos órgãos vinculados da Secretaria da Segurança 
Pública do Rio Grande do Sul, objetivando promover a alimentação 
e a qualificação das informações referentes à segurança pública, 
necessárias à elaboração de políticas públicas, visando a 
padronização metodológica e a alimentação do SINESP - Projeto 
Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, Prisionais 
e sobre Drogas.  

1.707.826,50 0,00 1.707.826,50 

17 SC 
080559/ 

2013 

Operacionalizar um Sistema de Gestão de Recursos Operacionais, 
customização do Sistema Integrado de Segurança Pública no que 
se refere a atendimentos, ocorrência e procedimentos policiais. 

2.274.840,00 0,00 2.274.840,00 

18 SP 
085124/ 

2013 

Promover o fortalecimento da Coordenadoria de Análise e 
Planejamento - CAP da Secretaria da Segurança Pública do Estado 
de São Paulo, por meio da aquisição de equipamentos de 
tecnologia da informação, visando uma melhor qualificação das 
informações e dados estatísticos criminais.  

2.862.069,64 0,00 2.862.069,64 

Total Geral 36.008.734,71 0,00 36.008.734,71 

Nada mais havendo para tratar, o vice-presidente encerrou a reunião às dezesseis horas e quarenta 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. 
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Vice-Presidente do CGFNSP 
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Ministério do Planejamento, Orçamento e 
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Casa Civil da Presidência da República 

 
 

Luiz Pontel de Souza 
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Não representada 
Secretaria de Direitos Humanos da Presidência  

da República 
 


