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ATA DA SEXAGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO GESTOR DO 
FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA 

Aos trinta dias do mês de março 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 trinta 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 
e Presidente do CGFNSP; Sylvio de Andrade Junior, representante suplente do Ministério da Justiça; 
Carlos Humberto Oliveira, representante titular da Casa Civil da Presidência da República; Carlos 
Rogério Ferreira Cota, representante titular do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da 
República; Felipe Daruich Neto, representante titular do Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão; a Procuradoria-Geral da República não foi representada.  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) 
Autorização para as aquisições diretas da Força Nacional e 3) Sugestões do Colegiado sobre os tópicos a 
serem debatidos em possíveis reuniões temáticas;  

DELIBERAÇÕES: Aberta a sessão, o Presidente fez uma rápida exposição sobre a administração do 
Fundo no exercício de 2010, pontuando os seguintes aspectos: 1) gestão acelerada do Fundo em virtude 
do processo eleitoral; 2) consolidação da política de segurança pública implementada no Governo Lula; 
c) proposta da SENASP para que os recursos do Fundo/2010 sejam investidos de forma mais sistêmica e 
diretiva, isto é, em projetos estruturantes de segurança pública como: Aviação, policiamento de 
Fronteiras e policiamento hidroviário. O Presidente ponderou que a vantagem dessa proposta é que a 
distribuição de recursos não será fragmentada, focará em grandes questões de impacto nacional, será 
mais indutora e mais rápida, uma vez que será feita por meio de aquisição direta, ou seja, pela própria 
SENASP. O Presidente declarou que a proposição feita também desvinculará a execução do Fundo do 
ritmo da execução do PRONASCI – Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania. Por fim, 
o Presidente informou que o objetivo de sua fala foi repassar aos Conselheiros qual a idéia da SENASP 
no que concerne a execução do Fundo no exercício de 2010, entretanto esta sugestão será oportunamente 
discutida e avaliada pelo Colegiado. Encerrada a explanação, os Conselheiros teceram comentários 
gerais sobre a exposição feita. Retomando à pauta, os Conselheiros aprovaram as Atas da 61a. Reunião 
Ordinária e da 27a. e 28a. Reuniões Extraordinárias. Na seqüência, o Presidente concedeu a palavra ao 
Diretor da Força Nacional de Segurança Pública, Coronel Luiz Antônio Ferreira, para apresentar os 
pedidos de aquisições diretas para a Força, os quais foram aprovados sem objeções, a saber: 

Aquisições Valor Previsto 

Munição não-letal 3.759.860,48 

Manutenção automotiva 863.259,96 

Camisetas (5.000 und.) 34.800,00 

Equipamentos de busca e resgate 378.776,00 

Total 5.036.696,44 
 

Antes do último ponto de pauta, o Presidente informou ao Colegiado que, no final do exercício de 2009, 
alguns projetos de perícia foram sancionados por meio eletrônico, porém não chegaram a ser 
empenhados, razão pela qual consultou ao Colegiado sobre o aproveitamento da apreciação destes 
projetos no exercício de 2010. Registra-se que os membros do Conselho Gestor que aprovaram os 
projetos abaixo discriminados ratificaram sua decisão anterior. Cabe mencionar que os projetos referem-
se à Ação Reaparelhamento e Modernização dos Órgãos de Segurança, com exceção das propostas nos. 
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056324/2009 (MT) e 055790/2009 (RO), as quais correspondem à ação Implantação do Sistema 
Nacional de Gestão do Conhecimento e de Informações Criminais: 

  UF No. Proposta 
SICONV Título do Projeto Total do Fundo 

1 AP 057073/2009 Reaparelhamento da POLITEC 300.000,00 

2 MT 056324/2009  
Adequação tecnológica da POLITEC para 

produção e armazenamento de informações e 
documentos  

383.023,08 

3 PI 057120/2009 
Reaparelhamento da Polícia Civil do Estado do 

Piauí  
395.180,52 

4 PI 056835/2009  
Aquisição de Equipamentos de Informática e 
Mobílias para a Estruturação do Instituto de 
Criminalística / Polícia Científica do Piauí 

806.194,17 

5 RO 055790/2009  
Projeto de Gestão do Conhecimento: Implantação e 

Manutenção 
1.268.740,66 

6 SC 055032/2009 
Reaparelhamento do Instituto Geral de Perícias – 

IGP 
800.000,00 

Total Geral 3.953.138,43 

Dando prosseguimento, foram anunciados os temas que deveriam ser discutidos no ano de 2010, quais 
sejam: 1) Apresentação de Sistemas de Inteligência; 2) Encontro com representantes estaduais da área de 
inteligência e profissionais da área de tecnologia da informação – TI para debaterem questão relacionada 
à inserção de proposta em projetos que visem à contratação de empresa proprietária exclusiva de solução 
tecnológica a ser disseminada em todo o País; e 3) Reunião para tratar de avaliações das Prestações de 
Contas e das Tomadas de Conta Especiais de convênios firmados no âmbito do Fundo nas ações de 
valorização profissional, prevenção à violência e unidades funcionais, dentre outras, com o objetivo de 
verificar o posicionamento dos setores responsáveis por avaliar as prestações de contas e aferir a 
regularidade dos convênios. O Conselheiro Carlos Rogério Cota propôs que os itens 1 e 2 fossem  
aglutinados num mesmo item por ser tratarem da mesma temática. O Presidente sugeriu que fossem 
apresentadas palestras sobre: 1) Os novos sistemas de repressão qualificada focando a aviação em 
segurança pública, o projeto Fronteiras e o policiamento hidroviário e 2) Redução da letalidade. A 
servidora Cristina Gross Villanova propôs que fosse feita uma apresentação para tratar de tema referente 
à gestão municipal com a presença de representantes do Conselho Nacional de Secretários e Gestores 
Municipais de Segurança e do Conselho Nacional das Guardas Municipais. Todas as sugestões foram 
acatadas. O Presidente sugeriu que o agendamento das reuniões temáticas fosse feito na próxima reunião 
porque gostaria de apresentar, se possível, proposições de projetos que visam à execução imediata do 
Fundo, de acordo com a sugestão apresentada no início da reunião. Na seqüência, os Conselheiros 
definiram a pauta da próxima reunião e anteciparam a reunião ordinária do mês de abril do dia quinze 
para o dia sete em virtude de incompatibilidade de agenda de alguns Conselheiros.  

Nada mais havendo para tratar, o Presidente da Sessão encerrou a reunião às dezessete horas 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 
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Sylvio de Andrade Junior  
Ministério da Justiça 

 
 
 

Felipe Daruich Neto 
Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão 
 
 
 

Carlos Humberto Oliveira 
Casa Civil da Presidência da República 

 
 
 

Carlos Rogério Ferreira Cota 
Gabinete de Segurança Institucional da 

Presidência da República 
 
 
 

Não representada 
Procuradoria-Geral da República 

 


