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ATA DA QUINGUAGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO GESTOR DO 
FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA 

Aos quatro dias do mês de agosto do ano de dois mil e nove, na Sala no. 304 do Edifício Sede do 
Ministério da Justiça, em Brasília, Distrito Federal, às quinze horas e vinte minutos, o Conselho Gestor 
do Fundo Nacional de Segurança Pública - CGFNSP reuniu-se em sessão ordinária, com a presença dos 
seguintes membros: Sylvio de Andrade Junior, representante suplente do Ministério da Justiça e 
Presidente desta Sessão; Sidnei Borges Fidalgo, representante suplente da Secretaria Nacional de 
Segurança Pública - SENASP; Felipe Daruich Neto, representante titular do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão; Alessandro Ferreira dos Passos, representante suplente da Casa Civil da 
Presidência da República; Carlos Rogério Ferreira Cota, representante titular do Gabinete de Segurança 
Institucional da Presidência da República e Elizeta Maria de Paiva Ramos, representante titular 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) Apresentação de 02 projetos estaduais; 2) Apresentação de Palestra: 
Subsistema de Inteligência de Segurança Pública. 
 
DELIBERAÇÕES: Aberta a sessão, o Presidente informou ao Colegiado que havia uma solicitação da 
SENASP de incluir extra pauta a palestra referente à Conferência Nacional de Segurança Pública – 
CONSEG, porque a servidora Fernanda Alves dos Anjos - Secretária-Executiva da 1a. CONSEG - estará 
em viagem no dia 14/04/2009, data prevista para a apresentação. O Colegiado aprovou a solicitação e o 
Presidente passou a palavra ao Coordenador Cleverson Lautert Cruz para a apresentação do primeiro 
assunto da Pauta. O Servidor apresentou duas propostas, a saber: 1) a Proposta nº 029218/2009 - 
Implementação do Serviço Aeropolicial Integrado de Mato Grosso do Sul na Área de Segurança Pública 
- Aquisição de um Helicóptero para a Coordenadoria-Geral de Policiamento Aéreo da SEJUSP/MS, no 
valor total de R$ 6.979.361,85 e 2) a Proposta nº 39870/2009 - Ampliação do serviço Aeropolicial da 
polícia Militar do Estado de Santa Catarina – PM, no valor total de R$ 8.000.000,00. No contexto da 
avaliação desses projetos, os Conselheiros observaram que o dólar cotado para a aquisição das aeronaves 
estava elevado em relação à cotação atual. O servidor explicou que a variação cambial é necessária para 
garantir a compra do bem, porque se não houver uma margem para a flutuação de câmbio a proposta 
poderá ficar inexeqüível. O Conselheiro Felipe Daruich Neto ponderou que mesmo com as oscilações 
cambiais o valor cotado estava elevado, porque a tendência do dólar nos últimos meses tem sido de 
queda. O servidor explicou que o valor do projeto foi definido a partir de pesquisas mercadológicas, nas 
quais se percebia uma margem de flutuação de 10%.  Dito isso, o Conselheiro ressaltou que as 
diferenças do dólar deveriam manter um parâmetro aceitável de acordo com os índices dos institutos 
econômicos do governo, alertando que a margem de segurança proposta estava altíssima porque a 
cotação atual está em R$ 1,84 (um real e oitenta e quatro centavos) e em uma das propostas o dólar foi 
cotado em R$ 2,50 (dois reais e cinqüenta centavos). O servidor destacou que esta cotação, não foi 
escolhida na definição do preço. Na seqüência, os Conselheiros fizeram diversas ponderações sobre o 
melhor critério a ser utilizado na definição de preços, quando cotados em dólar, uma vez que a falta de 
critério bem definido pode onerar o FNSP. Ao longo das discussões, o Presidente propôs uma avaliação 
dos critérios adotados pelos Estados (SC e MS) com o objetivo de auferir se foram definidos dentro da 
razoabilidade. E, em caso positivo, sugeriu que fosse solicitado aos Estados apenas a atualização do 
câmbio. Após, nova rodada de discussões o Servidor Lautert explicou ao Colegiado o critério adotado 
pelo Estado de Santa Catarina. Nessa ocasião, foi verificado que a margem de oscilação do dólar desde a 
feitura do projeto até a presente data foi de aproximadamente 28%, fato que levou o Colegiado a 
concluir que a margem de segurança proposta no projeto (10%) está dentro da razoabilidade. Após o 
entendimento do critério, o Colegiado opinou por mantê-lo, contudo determinou que fosse feita 
imediatamente a atualização da cotação do dólar ao câmbio do dia anterior (03/08/2009), isto é R$ 1,84 
(um real e oitenta e quatro centavos). Assim, feito o ajuste o valor total da Proposta nº 39870/2009 ficou 
em R$ 7.474.561,50 (sete milhões, quatrocentos e setenta e quatro mil, quinhentos e sessenta e um reais 
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e cinqüenta centavos), a qual foi aprovada por unanimidade pelo Colegiado. O Conselho determinou 
ainda, que o Estado fosse notificado a respeito desta decisão, a fim de proceder à adequação do valor no 
Portal de Convênios. O Projeto do Estado do Mato Grosso do Sul não foi colocado em votação porque o 
critério para a definição do preço da aeronave não foi entendido pelo Conselho, razão pela qual foi 
determinado que o Estado fosse diligenciado a fim de explicar o critério adotado. Cabe esclarecer que o 
Colegiado optou pela aprovação do pleito por meio eletrônico, após a apresentação do detalhamento do 
mencionado critério pelo Estado.  
 
Dando prosseguimento, o Presidente, a pedido, antecipou o item extra pauta, passando a palavra à 
Servidora Fernanda Alves dos Anjos, Secretária-Executiva da Primeira Conferência Nacional de 
Segurança Pública – 1a. CONSEG. A servidora explicou que o objetivo da sua apresentação era 
demonstrar os resultados obtidos com a atividade preparatória da Conferência, bem como expor o que 
está sendo programado no horizonte pós-conferência. Os principais pontos focados foram os seguintes: 
1) Balanço das Etapas Estaduais, Municipais e Conferências livres: a) no âmbito estadual foram 
realizadas vinte e sete conferências estaduais, incluindo o Distrito Federal, com 16.560 participantes; b) 
na esfera municipal, foram realizadas conferências em duzentos e sessenta e cinco municípios, com 
44.651 participantes e c) as conferências livres, aconteceram em quatrocentos e doze municípios, 
totalizando mil e doze conferências, com 60.468 participantes; 2) Balanço da Capacitação, os cursos de 
capacitação envolveram 2.012 participantes de todo o País; 3) Balanço da Comunicação, o portal 
www.conseg.gov.br abriu espaço para a participação de milhares de brasileiros no processo da 1ª 
Conseg, no período de 1º de fevereiro a 02 de agosto de 2009, foram 240.200 visitas; 4) Consulta 
Nacional aos Policiais: O formulário já foi aplicado aos profissionais inscritos nos cursos Ensino à 
Distância e RENAESP – Rede de Altos Estudos em Segurança Público. Foram preenchidos cerca de 
65.000 questionários; 5) Semana de Mobilização das Escolas de 15 a 21/06, foi  realizada em parceria 
com o Ministério da Educação e Cultura, cujo objetivo foi mobilizar as escolas para discussão do tema 
da segurança com cidadania e buscar construir estratégias de enfrentamento à violência nas escolas; 6)  
Prêmio de Vídeo e música da  1ª CONSEG, a votação das músicas e dos vídeos ainda está aberta e 
destina-se, em especial, à juventude; 7) I Prêmio de Monografias Valdemarina Bidone de Azevedo e 
Souza, tem como objetivo fomentar a produção bibliográfica sobre o tema da segurança com cidadania; 
8) Fechamento da Seleção das Experiências para a Feira do Conhecimento de Segurança Pública com 
Cidadania, foram selecionadas 41 experiências em segurança com cidadania, conforme os 7 eixos 
temáticos da CONSEG, as quais serão celebradas e poderão ser replicadas pelo país; 09) Seminários 
Temáticos da 1ª CONSEG: 13 (treze) seminários foram realizados focando os seguintes temas: Mídia e 
Segurança; Penas e Medidas Alternativas; Inquérito Policial; Controle de Armas; Movimentos Sociais e 
Segurança; Acesso a Justiça; Uso progressivo da Força dentre outros; 10)  Conferência virtual, essa 
ferramenta inovadora ampliou a participação e possibilitou que brasileiros no exterior pudessem 
contribuir com o processo da CONSEG e 11) ) Pesquisas realizadas e em andamento: Pesquisa sobre a 
incidência do tema segurança pública em outras Conferências; Mapeamento dos Conselhos de 
Segurança; Pesquisa das Redes Sociais; Pesquisa da Consulta aos Policiais; Pesquisa sobre ações de 
prevenção à violência nas escolas; Pesquisa do perfil dos participantes para a Etapa Nacional. 
Finalizando, a servidora esclareceu que no período Pós-Conseg estão previstas ações de curto, médio e 
longo prazo, a saber: O processo avaliativo; Resultados e seu monitoramento; Fortalecimento das 
instâncias de participação social e Fechamento da Gestão do processo. Na seqüência, os Conselheiros 
fizeram comentários gerais sobre a importância da Conferência no contexto da segurança pública, 
agradeceram a exposição e foram convidados pela Servidora para participarem da 1ª CONSEG, no 
período de 27 a 30/08/2009.  
 
A seguir, o Presidente convidou o Servidor Renato de Araújo Cardoso para expor o segundo item da 
Pauta.  O servidor explicou o funcionamento do Subsistema de Inteligência de Segurança Pública e a 
Doutrina de Inteligência de Segurança Pública. Apresentou a Coordenação-Geral de Inteligência – 
CGI/SENASP, destacando os seguintes aspectos: finalidade; estrutura organizacional; filosofia de 
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trabalho; missão e processo de trabalho. Para concluir, destacou as ações da CGI em relação ao Fundo 
Nacional de Segurança Pública focalizando a capacitação, o reaparelhamento e os parâmetros 
observados na avaliação dos projetos. Os Conselheiros teceram comentários acerca da exposição feita e 
parabenizaram o trabalho desenvolvido pela CGI/SENASP.  
 
Nada mais havendo para tratar, o Presidente da Sessão encerrou a reunião às dezessete horas e dez 
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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