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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE SEGURANÇA MUNICIPAL 
 

Ata da Sessão Ordinária do Conselho De Segurança 
Municipal, realizada no dia 13 de setembro de 2017, 
às 9 horas e 30 minutos, na Sala de Situação, Praça 
Mauá s/n 1⁰ andar. 
 

Aos treze dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete, às nove horas e trinta 1 
minutos, na Sala de Situação, reuniu-se os Conselheiros, convocado por meio de e-mail, com a 2 

presença dos Senhores Conselheiros. Obs: nesse período eu Marcos Moura Alves dos Santos, 3 

me encontrava de férias, porém meu substituto esqueceu de levar as listas de presença e 4 
convidados. Havendo número legal, foi iniciada a sessão. 5 

O Secretário - cumprimentou a todos e deu por aberta a sessão. O mesmo pediu desculpas das 6 

ausências ou cancelamentos das reuniões anteriores e apresentou, a Comandante do 6⁰ Batalhão 7 

A Tenente Coronel Silvia Costa e ressaltou a importância de se ter uma mulher no comando, 8 

relatou queda da criminalidade, falou sobre os roubos dos carros que apesar de terem diminuído 9 

ainda é alta a taxa em Santos.  10 

   Falou sobre a Operação Verão que começa dia 20 de dezembro até 16 de fevereiro, e o 11 

importante reforço que a cidade irá receber da Polícia Militar nessa temporada e Carnaval.  12 

Relatou que a prefeitura pretende reduzir o número de bandas nas ruas, o que diminuirá o risco 13 

de acidentes, consumo de bebidas alcoólicas, que acarretam problemas na cidade nesse período. 14 

Para esse evento será deslocado para Santos cerca de 300 Policiais Militares, a GCM irá 15 

trabalhar com mais de 100 GCMs. A dificuldade inicial com a Policia Militar era a licitação para 16 

alojar os PMs. O custo da última Operação Verão foi de Um Milhão de Reais e nesse ano por 17 

motivos financeiros da prefeitura, o alojamento desse ano será na escola do Arena Santos, que já 18 

foi vistoriado e aprovado pela Policia Militar. 19 

As merendeiras da escola não poderão ficar à disposição da Policia Militar e para isso já está 20 

sendo encaminhado com a empresa especializada no assunto. 21 

Relatou a dificuldade da Prefeitura e para diminuir os gastos, a GCM está reduzindo gastos com 22 

o combustível. Salientou que esteve na Secretaria de Segurança Pública Do Estado De São Paulo 23 

por algumas vezes, para tratar de assunto das câmeras OCR, que conseguem identificar o veículo 24 

através de um banco de dados e precisava da autorização do Secretário De Segurança Pública Do 25 

Estado. E a parte técnica da Prefeitura está fazendo com que seja possível conciliar equipamento 26 

com software. Um dos problemas será solucionar espaço para armazenar os dados, porque 27 

atualmente a cada 3 meses é preciso limpar os bancos de dados, uma alternativa poderá ser a 28 

compra de um software Russo para não perder esses dados. Se não houver nenhum impedimento 29 

técnico em dezembro e janeiro, a central poderá já estar funcionando. Depois de pronta Santos 30 

terá a maior central de monitoramento da região. 31 

As câmeras poderão trabalhar de modo inteligente, segundo testes nossa atenção se dispersa após 32 

45 minutos na tela e essas câmeras poderão ter suas gravações programadas e mesmo desligada, 33 
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elas serão acionadas conforme sua programação, dessa forma não se precisará de muitos 34 

operadores, mas esse tipo de atividades das câmeras ainda vai demorar um pouco. 35 

Santos está pensando no conceito de cidade inteligente e está estudando a empresa “Way” 36 

chinesa que tem uma gama de produtos. Porém a cidade não tem no momento recurso para isso. 37 

A tenente Coronel Silvia Costa - se apresentou, justificou a ausência anterior devido estar de 38 

férias pegou a fala do Secretário para realçar a quedada criminalidade na cidade em todos os 39 

índices exceto roubos de veículos. Para isso está criando um sistema de inteligência para 40 

diminuir este índice. 41 

Relatou que são sempre os mesmos que roubam, são presos e logo após soltos, devido a 42 

audiência de custódia, antigamente 50% dos que eram presos, eram soltos, hoje a média gira em 43 

torno de 20%. Nessa Operação Verão o efetivo terá uma pequena redução, porém para 44 

compensar essa redução irão trabalhar com aumentos de vagas de policias em escala extras e 45 

embora há uma certa dificuldade do Estado em investir em equipamentos, existem parcerias, ou 46 

seja, colaboradores, convidou a todos que quiserem visitar o 6⁰ Batalhão e que agora encontra-se 47 

na Av. Ana Costa ao lado dos Bombeiros. 48 

 7⁰Conseg (Sr. Bonifácio) - relatou que um rapaz ligou para ele desesperado, dizendo que estava 49 

sendo roubado, e que tinha ligado para a polícia, mas ela estava demorando, na faculdade da 50 

Conselheiro Nébias. 51 

Secretário – afirmou que pessoas que vivem em situação de stress perdem a noção de tempo e 52 

acha que tudo demora para acontecer. Relatou também que as faculdades podem ajudar 53 

melhorando a iluminação ao seu redor e que poderia contratar dois seguranças para ficar 54 

circulando pelo perímetro. Sugeriu uma reunião com todos os responsáveis pela faculdade 55 

porque o problema tem que ser dividido. 56 

Ouvidor (Sr. Rivaldo Santos) – sugeriu que os reclamantes procurassem a ouvidoria, para 57 

reforçar seus pedidos, por que esse papel de encaminhar esses serviços é de sua competência. 58 

Secretário – informou que não é justo as faculdades não terem uma contrapartida para ajudar na 59 

resolução dos problemas que envolvem, seus entornos, como por exemplo instalar algumas 60 

câmeras para ajudar nos que a prefeitura já instalou. Sugeriu de se discutir a relação das câmeras 61 

numa reunião à parte. Relatou também sobre uma pesquisa de uma empresa que trabalha com 62 

câmeras de segurança (aluguel) e o usuário, tem acesso a um aplicativo que permite visualizar as 63 

imagens das mesmas, essas imagens são armazenadas na “nuvem” facilitando o acesso das 64 

mesmas. No caso da cidade a empresa compartilha as imagens com o cecade facilitando o 65 

monitoramento. Porém por ser iniciativa privada, precisaria passar pelo crivo da prefeitura. 66 

Sr. Semam (Jardim Botânico) – relatou sobre furto de bikes no jardim Botânico, e a overdose 67 

de câmeras na cidade e que não há fôlego na cidade para acompanhar essa circunstância e que os 68 

ladrões, parecem nem ligar para as mesmas. Porém a culpa vai cair para que monitora. Relatou 69 

também a possibilidade de se construir uma guarita no jardim Botânico com câmeras, assim a 70 

GCM poderia monitorar todo o espaço do jardim com melhor segurança. 71 

Ouvidor (Rivaldo Santos) – relatou que na cidade já existem diversas câmeras inteligentes que 72 

fazem a identificação das imagens, e que seria interessante fazer um esforço em contratar 73 

analistas para operar o software que fazem essas leituras. 74 

Policia Civil -  em relação ao mês de setembro houve queda nos roubos de 9%, furtos 5%, 75 

comparativo 2016/17, 03 homicídios, ressalva de 02 carrinheiros que discutiram e um enfiou a 76 

faca no outro. Em relação a Operação Verão, haverá CPJ Verão, junto ao 7 DP, terá uma 77 

modernidade no sistema e até dezembro será informado. Algumas delegacias do projeto serão 78 

modernizadas e funcionarão como piloto. Nas rodovias haverão policiais fortemente armados, 79 

haverá também ação conjunta com a GCM e outras operações, policiais do GOE atuarão numa 80 

área mais específica. 81 

Secretário -  elogiou o trabalho excelente da Policia Civil, que mesmos com poucos recursos 82 

para trabalhar, tem mostrado grande empenho pelo trabalho. Ressaltou também a qualidade das 83 
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prisões efetuadas que muitas vezes não são relacionadas pela comunidade. 84 

A pior coisa para Policia Civil, Policia Militar e GCM é a falta de reconhecimento da população. 85 

Referente a operação do centro, a população não colabora e ainda crítica, quando existe uma 86 

situação de perigo a população corre para fora do perigo, o policial faz o contrário indo de 87 

encontro ao perigo. 88 

Polícia Civil – Disse que muitas vezes o repórter, faz ironia em suas matérias, 89 

Secretário – complementou por exemplo o caso do Morumbi, 16 assaltantes, 10 mortos pela 90 

polícia, repórter em sua matéria diz que a polícia não foi eficiente devido aos números de 91 

bandidos mortos, detalhes estavam armados com armas de guerra (fuzil). 92 

Conseg (Nogueira) – disse que a população elogiou um trabalho da GCM com moradores em 93 

situação de risco, e querem esse tipo de trabalho com mais frequência. Foi sugerido a criação de 94 

mais uma delegacia para que o trabalho não fique concentrado num só lugar, tirando a eficiência 95 

do trabalho da polícia. 96 

Policia Civil – falou sobre o problema no 3ºDP, na mudança de plantão e reafirmou que a 97 

centralização não será problema, se houver uma boa infraestrutura nos respectivos plantões. 98 

Explicou também que devido ao quadro de ocorrência era desnecessário funcionar 24h todos os 99 

DP, ficando, portanto, o 1ºDP, 3º DP e 7º DP. 100 

Conseg (Nogueira) – relatou que o fato dos Dps estarem fechados é por culpa do Estado, que 101 

não repõem os policiais que saem, como por exemplo aposentadoria. E que é necessário pelo 102 

menos mais um DP funcionando 24H. E que para a polícia dar uma flagrante demora muito. 103 

Policia Civil – disse que desde que veio de São Paulo, não detectou grandes prejuízos nesse 104 

sentido e comparou com o volume de ocorrência que é em São Paulo e por esse motivo o 105 

atendimento não sofre grandes prejuízos. 106 

Conseg -  relatou casos de pessoas que foram assaltadas na ponta da praia e não fizeram Boletim 107 

de Ocorrência, por ter que se deslocar para um DP mais longe. 108 

Secretário -  todo mundo quer ter alguma coisa da polícia nas comunidades, é falsa a ideia de se 109 

montar uma Base em tal lugar seja sinônimo de segurança. Só tem segurança quem é vizinho 02 110 

casas para esquerda e 02 para a direita, não adianta colocar um prédio se não houver o recheio, 111 

se não tiver como irradiar a segurança. Não adianta ter delegacias abertas se não tiver policiais 112 

para colocar. Falou da Campanha Respeite o Próximo, colocações de cartazes que falam das 113 

contravenções penais, relatou a situação porque a GCM recebe chamado todos os dias de 114 

perturbação do sossego e podia aproveitar o ato da notificação para entregar o panfleto 115 

explicativo, disse que vai passar a informação para a ouvidoria. 116 

Conseg (Nogueira) – falou de um amigo que está na Europa, num bar recebeu um panfleto 117 

similar ao que o Secretário relatou, reforçando o fato de que as pessoas podem se divertir, porém 118 

tem que respeitar a lei. 119 

Ouvidor -  reforçou sobre os ruídos, a discoteca tem alvará para produzir som dentro de uma 120 

acústica, a padaria por exemplo que leva músico para tocar no local, tem uma incompatibilidade 121 

de alvará, a SEFIM está melhorando a fiscalização e a SEMAM vai autuar com relação, ao 122 

barulho no estabelecimento e na rua a competência fica a cargo da Policia Militar e GCM. 123 

Secretário – quando se pega estatísticas de fim de semana, grande parte das ligações 190, a 124 

perturbação de sossego é muito grande. E isso faz com que a polícia perca um certo tempo nessa 125 

ocorrência, sendo que poderia estar patrulhando. A GCM faz uma operação em relação aos 126 

carrinhos de supermercados, e que já não há lugar para guardar tantos carrinhos. 127 

Secretário agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a sessão, do qual para 128 

constar, eu Marcos Moura Alves Dos Santos, Chefe da SEACON, lavrei a presente Ata 129 

que se aprovada, será assinada pelo Senhor Secretário de Segurança Municipal, 130 

estando a gravação integral da Sessão à disposição em meio digital. Santos 13 de 131 

setembro de 2017. 132 


