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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 29 de agosto de 2018, às 

9 horas, na sala de situação, Praça Mauá s/n - Centro 

- Santos/SP. 
 

Aos 29 dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, às nove horas, na sala de 1 

situação, no endereço supracitado, reuniu-se os Conselheiros convocados por meio de e-mail e 2 

publicação no DO, com a presença dos Senhores Conselheiros, havendo número legal foi 3 

iniciada a sessão juntamente com demais convidados. 4 

 - Secretário Coronel Sergio Del Bel - saúda a todos, pediu desculpas pela alteração da data da 5 

reunião, explicou que sua mãe ficou doente vindo a falecer a posterior, continua dizendo que 6 

tinha convidado o Dr. Carlos Schneider que é o novo Delegado Seccional de santos, ao lado do 7 

Dr. Gatto que é o Regional, devido a problemas físicos não pode comparecer, mandou um abraço 8 

a todos e que virá numa data oportuna, mas está muito bem representado pelo Dr. Antônio 9 

Sergio Messias. Ainda aguardo e não me esqueço disso, que uma de nossas reuniões fosse no 10 

CPI por uma visita ao COPOM. Eu já tinha falado com o Coronel Rogério, ele já tinha 11 

agendado uma data, mas por uma série de coisa acabou-se adiando várias vezes a data. Mas 12 

iremos retomar isso novamente por que é importante que o pessoal do conselho, conheça o 13 

funcionamento do COPOM e possa ver mais quais são as dificuldades que eles têm e os acertos 14 

também. E para quando a gente ouvir falar do 190 a gente possa saber aonde é e como é que o 15 

coração de toda região da Polícia Militar. 16 

Em relação a índices criminais nós estamos num período historicamente anda registrando 17 

algumas quedas pequenas e o que chama a atenção em Santos é o crescimento de ocorrências de 18 

estupro e de roubo de carro e o roubo de carro subiu um pouco e ainda está alto. Ocorrência de 19 

estupro o Dr. Antônio Sergio Messias pode falar depois com muita propriedade, é um crime 20 

extremamente difícil de nos prevenirmos por que se a gente fizer uma análise qualitativa das 21 

ocorrências registradas nós vamos ver que o estupro via de regra é cometido por pessoas que 22 

conhecem a vítima, dentro do ambiente familiar, dentro da casa das pessoas. Isso é uma coisa, 23 

segunda coisa por um tempo o estupro na lei era, “era praticar conjunção carnal com 24 

mediante grave ameaça”, ou seja, precisava ter o ato carnal. De uns tempos para cá mudou essa 25 

lei, hoje não precisa ter conjunção carnal consumada para que seja considerado um estupro, 26 

então hoje mesmo que seja alguma próxima a conjunção carnal o ato libitiginoso já é 27 

considerado estupro. Então por si só na mudança da lei já faz com que o número suba, isso a 28 

gente crê que é uma questão de se discutir na sociedade mecanismo de controle disso, a 29 

vigilância da família sobre as crianças, sobre os incapazes e até sobre os adultos. E compete a 30 

polícia ver dados consumados, fotos, as investigações, pressão, essas coisas todas. 31 

Senão a gente vai continuar vendo esse aumento desse tipo de crime, repito grande parte dentre 32 

90% é dentro do ambiente doméstico, é padrasto, tio, pai e assim por diante. 33 

Então a polícia não consegue e não tem competência para atuar nesse tipo de prevenção, 34 
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infelizmente, é um assunto que deve ser discutido com a população e também a gente sabe que 35 

existe uma demanda reprimida em relação aos registros, por que muita gente tem vergonha, 36 

medo, imagina que o nome vai ser exposto, é um fenômeno muito chato. Em relação a roubos de 37 

carros se nós pegarmos os números de Praia Grande por exemplo, eles conseguiram baixar um 38 

pouco o número de roubos e furtos e isso já está representando um média histórica, já dá para 39 

considerar uma coisa exitosa, graças ao uso das câmeras OCR, que acusam a passagem desses 40 

carros, nós estamos ainda trabalhando para ligarmos nossa s câmeras  OCR com a Polícia Militar 41 

junto ao COPOM, a câmera não é OCR é um software que faz com que ela seja OCR e aí você 42 

interliga com um banco de dados da PRODESP e numa fração de segundos, quando passa a 43 

placa a câmera lê esses caracteres e acusa se o carro tem algum problema ou não, pode ser 44 

programada para roubo, furto, veículos não licenciados enfim objeto de interesse da justiça, para 45 

como quiser, no nosso caso nós não iríamos programar jamais para problema de trânsito e 46 

licenciamento, só furto e roubos ou carros envolvidos em algum tipo de crime. 47 

Só que nós estamos tendo dificuldades físicas de realizar isso, a gente já fez algumas reuniões 48 

em São Paulo, vamos continuar a fazer com os técnicos da Polícia Militar para tentar resolver 49 

isso. Nós estamos no nosso porão e eu me lembro que numa das últimas vezes fomos no CCO 50 

(CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL) e estava muito cru. 51 

Mas agora segundo me informaram, não tenho nenhum tipo de gerenciamento dessa obra desse 52 

projeto, no final do ano o mais tardar em janeiro se inaugura a primeira faze do CCO. Então aí já 53 

serão adquiridos equipamentos, programas que vão permitir a gente acessar, a gente mandar 54 

imagem para a polícia militar e para polícia civil, de fotos de carros roubados e furtados. 55 

Uma outra tecnologia que já existe e não depende de nós e as viaturas da polícia militar tem os 56 

tablets, então quando esse carro passar por exemplo na Martins Fontes e acusar que ele é 57 

roubado, além de dar o alarme no nosso CCO, vai dar alarme no tablete da viatura mais próxima 58 

do local. Isso permite um tempo de resposta mais rápido em relação a esse crime, nos demais 59 

crimes baixaram um pouco algumas dezenas “tipo assim 1632 foi para 1590 e assim por diante. 60 

O furto é o tipo de crime que muitas vezes, não podemos culpar a vítima, mas as vezes a vítima 61 

colabora para que ele ocorra, conta com a distração , com o desleixo, com a falta de cuidado da 62 

vítima sobre o objeto, carro e casa, quando você deixa a porta toda escancarada a possibilidade 63 

que uma pessoa entre é maior do que  se a porta estivesse fechada, então grande parte dos furtos 64 

que acontecer, é de celular que é objeto de desejo e que dá para trocar por drogas, ainda que 65 

pequeno persiste o comércio pequeno de celular furtados e roubados e a gente corre atrás sempre 66 

do prejuízo. 67 

Outra coisa é o assunto mais pontual que gostaria de dividir com todos, são as obras da entrada 68 

da cidade, já estamos tendo e está na terceira faze obras na entrada da cidade que vão gerar um 69 

problema muito sério de trânsito e que essas obras vão ser feitos com uma cronologia própria 70 

que já pedi, mas não me deram, da Martins Fontes até o Saboó que já estão em curso hoje, 71 

depois o jardim São Manoel na Anchieta. Então nós vamos ter provavelmente em janeiro 72 

principalmente rabo de fila até o Casqueiro e Vila Natal. 73 

Nosso monitoramento já acusou isso daí, que estava tendo um problema grande 74 

congestionamento, a nossa preocupação não é só com o trânsito, mas também com assaltos que 75 

decorrem em virtude disso. 76 

Então já fizemos 04 reuniões, a última foi ontem nessa sala, com a polícia militar, 6⁰ Batalhão, 77 

21⁰ batalhão, polícia rodoviária, com vários órgãos da prefeitura eco vias e Terracom. A 78 

Terracom vai ser encarregada das obras em Santos bem na entrada da cidade até as mediações do 79 

túnel em ambos os lados. 80 

A Eco Vias vai construir os viadutos partes na Anchieta e área Marginal da Anchieta. Como não 81 

sou engenheiro e não entendo de sistema viário, pelo que eles dizem a obra fica pronta em dois 82 

anos no mínimo, vai aliviar problemas de enchentes e fluxo de veículos e caminhões. Nossa 83 

preocupação repito roubo, furto vão acontecerão acontece, já aconteceu em São Vicente, pessoas 84 
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que já sabem dessas obras já estão saindo por São Vicente, então é bastante complicado.  85 

- José Carlos Nogueira – outro dia estava conversando com o pessoal do CBL, eles estavam em 86 

viajem até a semana passada, eles pararam as obras por que os marginais estavam assaltando 87 

com arma na mão e as pessoas não sabiam o que fazer. Em reunião com a Polícia Militar, 88 

discutiram a possibilidade de colocar drones. Quando param o trânsito tem esses “inteligentes” 89 

que vão para o acostamento e param tudo, dificultando a viatura ou moto de chegar ao local. 90 

- Secretário – o que ficou combinado é assim, nós montamos um grupo com esses órgãos que eu 91 

citei agora a pouco, tanto da prefeitura quanto da iniciativa privada, quanto a Polícia Militar 92 

inclusive a Polícia Civil, nós já formamos um grupo de Whatsapp, esta sala vai ser usada para 93 

que a gente gerencie diariamente ou quando necessário, problemas de congestionamento e tudo 94 

mais, e no local perto do peixe, vai ter um espaço de campo para as pessoas se reunirem todos os 95 

dias e tomarem decisões em termos de segurança, o drones já foi testado e a prefeitura vai ver 96 

quem vai controlar o serviço, se a Eco Vias ou a Terracom para nos ajudar nessa questão.  97 

Não é fácil aumentar efetivo da polícia, para formar novos policias são no mínimo dois anos e 98 

meio entre recrutamento, seleção etc., o custo e parte de estágios e fora implicações no 99 

orçamento, quando se fala em aumentar em dois mil homens fora aparte salarial que pesa no 100 

orçamento, temos que pensar que são no mínimo quatro mil novas peças de uniformes, botas, 101 

cintos, equipamentos de comunicações, armamento, munição, enfim. 102 

- José Carlos Nogueira – Coronel me permite dizer, essa obra já estava sendo planejada a 103 

tempos, deveriam prever esses tipos de problemas em relação a segurança, essa obra não foi feita 104 

da noite para o dia, ela já deve estar sendo faturada uns dois a três anos. Esperar para resolver 105 

problemas de segurança em cima da hora é um negócio que demonstra uma falta de gestão, uma 106 

falta de sensibilidade com os problemas da população. 107 

- Secretário – eu já falo sobre isso, então vai fazer parte da prefeitura que não é estado, que não 108 

cuida dessa parte do efetivo que é a Polícia Militar, a gente vai fazer gestões junto a secretaria 109 

em São Paulo para primeiro aumentar o número de vagas da operação delegada, para os efetivos 110 

da 4ª Cia terem número suficiente para fazerem frente a essas demandas, a Polícia Rodoviária a 111 

mesma coisa, a Polícia Rodoviária está pedindo quatro motocicletas, não adianta viatura nesse 112 

tipo de ação por que as motos andam no contra fluxo, se está congestionado a viatura não sai do 113 

lugar  também. 114 

Na GCM estamos pleiteando junto a administração, aumentar os números de horas extras, por 115 

que nós vamos participar disso também desde a entrada da cidade até a entrada do túnel. 116 

Em relação ao aumento de efetivo a Polícia Militar tem uma matriz que gera uma fórmula 117 

matemática, que você coloca a população fixa, flutuante e pendular, atividade econômica, 118 

existência ou não de estabelecimentos prisionais, área de interesse de segurança pública, 119 

usinas hidrelétricas uma série de coisas que dão o número efetivo para cada cidade e nesse 120 

documento, nesse manual e ele já diz quando uma cidade está crescendo populacionalmente, o 121 

efetivo dever ser aumentado. Mas sabemos que a administração pública é um pangaré que 122 

anda com uma perna e não com a rapidez que deveria. 123 

Então se isso fosse feito seria um avanço, de você acompanhar a progressão das cidades e 124 

antever, de maneira a equalizar o efetivo, só que isso não é feito, isso depende mais de política 125 

de governo estadual do que qualquer outra coisa, então é muito complicado, se nós fôssemos 126 

levar a ferro e fogo, nós íamos ver que Santos não precisaria de efetivo, por que o crescimento 127 

populacional de Santos é quase que negativo. Ao passo que o de Praia Grande e Bertioga são os 128 

mais acelerados da região. 129 

- José Carlos Nogueira – eu tenho estudado esse tipo de dimensionamento, mas estamos 130 

falando de uma obra totalmente fora do padrão, essa reforma da entrada de Santos, ela foge 131 

desses padrões que estamos falando, por que isso vai depender muito do problema de segurança 132 

do usuário. E o acostamento deve estar livre, não estamos falando somente da polícia, uma 133 
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ambulância que estiver atendendo uma pessoa com enfarte vai ter problemas no local, acredito 134 

que além de se preocupar com esse fluxo, realmente nós temos que ter um trabalho muito 135 

grande, dar multa pesada e deixar sempre o acostamento livre. 136 

- Secretário – nós conseguimos que a Ecovias deixe uma ambulância vinte e quatro horas 137 

próximo ao local do peixe, dois guinchos um vai ficar do lado de Santos na Martins Fontes, o 138 

problema é a rodovia, então quem faz o sistema Anchieta imigrantes é o 1⁰ Batalhão de Polícia 139 

Rodoviária, sabe qual é a extensão que eles atendem é da divisa do paraná a divisa com o Rio 140 

de Janeiro, todas as estradas estatuais e o Rodo Anel, com o efetivo de um batalhão que é hoje 141 

em dia é diminuto perto das necessidades, então é muito complicado o trabalho da Polícia 142 

Rodoviária, por isso que vamos tentar juntos aumentar o número de vagas da atividade 143 

delegada. 144 

Essa atividade vou tratar com o prefeito por que estamos temporariamente sem a atividade 145 

delegada por falta de dinheiro. Na semana passada conseguimos uma pequena suplementação 146 

de dinheiro para colocar a atividade na feira do rolo que está muito bagunçado e a gente quer 147 

voltar como era antes. 148 

Se a gente conseguir a atividade delegada serão mais homens para trabalhar principalmente na 149 

entrada da cidade. O mais crítico de tudo é que vamos encavalar essas obras na Anchieta com o 150 

período da temporada de verão, então vai ser um teste enorme. 151 

Nós temos a Vila dos Pescadores, São Manoel, Vila natal, todo mundo sabe os problemas que 152 

enfrentaremos em relação a isso. O helicóptero Águia já está recebendo do comando para 153 

patrulhar a área com mais afinco a partir da Anchieta e vamos ver o que vai acontecer, por 154 

enquanto vai ser um na temporada a posterior dois. 155 

- José Carlos Nogueira – mas esse pedido de obra também não vai vir mais um, era necessário. 156 

- Secretário – não, vai tirar d onde? 157 

- José Carlos Nogueira – não sei, só sei que vai precisar, o problema todo é que enquanto não 158 

morrer ninguém não aparece recurso, não aparece ninguém, não aparece nada, aí acontece ou 159 

pelo fato de não ter acesso, aí vai aparecer recursos. Nós temos que trabalhar na prevenção, 160 

infelizmente parece que o órgão público só trabalha depois que acontece algo. 161 

- Secretário – o prefeito participou de uma reunião aqui e ele disse que assim que ele tiver um 162 

quadro já definido das obras e do que a gente precisa ele iria falar com o Secretário de Segurança 163 

em São Paulo. E o momento chegou e essa foi a última reunião preparatória, então tenho que 164 

levar os resultados da reunião e a gente vai para São Paulo falar com o Secretário. 165 

- José Carlos Nogueira – é de certa forma isso vai afetar todas as prefeituras, Praia Grande por 166 

exemplo, via Anchieta afetará todas as cidades locais e Santos leva essa bandeira sozinha, não é 167 

justo e todos vão ser beneficiados. 168 

- Secretário – sabe o que acontece dentro das reivindicações já estão constando São Vicente, 169 

Cubatão, porque os comandantes de batalhões participaram das reuniões, entendeu! 170 

- José Carlos Nogueira – estou comentando que se vai falar com o Secretário não seja uma 171 

coisa personificada da prefeitura é bom arrastar as demais prefeituras juntas. 172 

- Secretário – boa ideia vou propor isso ao prefeito. Bom por últimos nós estamos na secretaria 173 

com cinco projetos que já estão prontos e formatados que eu vou ter que levar para o prefeito. 174 

Praticamente todo envolve custos, por isso tenho que colocar para o prefeito com bastante calma: 175 

 Aumento do efetivo da GCM nos próximos dois anos. 176 

 Mudança da letra salarial que os GCMs recebem, na minha opinião bastante justa e 177 

antiga. 178 

 Pagamento de plus no salário de R$120,00 para compra de uniforme e fazerem a 179 

manutenção dos mesmos, nós chegamos à conclusão, nós fazemos uma licitação para o 180 

uniforme que é no mínimo hum milhão e meio que a gente gasta e não atendemos a todas  181 

as necessidades, porque tem vários tipos de uniformes, então o ideal é a gente dar no 182 
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mínimo duas peças de cada uniforme para cada guarda, então só aí seriam quase seis 183 

peças de uniformes, fora bota, cinto, porta algema, porta espargidor e assim por diante 184 

então isso é muito caro e uma licitação muito pesada para nós, e se nós conseguir-mos 185 

colocar esse dinheiro no salário do GCM ele pode ir nas lojas credenciadas comprar seu 186 

uniforme na medida que vai se desgastando e também promover eventual conserto, como 187 

um rasgo em costureira e assim por diante. Esse é o outro projeto que queremos mostrar 188 

ao prefeito. Nós queremos promover um concurso interno na GCM, para preencher as 189 

vagas que nós temos de postos de comandos intermediários e queremos usar a 190 

meritocracia. 191 

 O último a GCM hoje virou “Posto Ipiranga” da prefeitura, a gente cresceu em tamanho, 192 

a gente cresceu em responsabilidades, temos fiscalizações de várias modalidades da 193 

prefeitura, o que a gente não consegue retribuir para o guarda essa responsabilidade, 194 

esses serviços que ele faz a mais quando ele entrou na GCM, então a gente acha justo 195 

aumentar a remuneração do guarda que exerça essa atividade, que se o guarda está numa 196 

atividade administrativa, se ele entra de licença prêmio ou se ele fica doente ele para de 197 

receber isso daí. A gente acha que é uma forma de reduzir o número de faltas no serviço. 198 

Então são esses os projetos e estamos vendo com os vereadores através de emendas 199 

parlamentares, para gente investir em coisas que precisamos, há dois anos que nós 200 

estamos tendo grande dificuldade de investir em novos equipamentos, muitas vezes o 201 

vereador tem boa vontade em nos ajudar e indica dinheiro para colocar câmera e eu digo 202 

para os que tenho mais intimidades, “para de me encher o saco” com câmeras. 203 

 Câmeras tem mais de mil. Muitas vezes o vereador atendendo ao pedido da comunidade ele quer 204 

uma câmera na rua “x” com “y” por que teve um furto, um roubo de um conhecido, isso por si só 205 

não justifica uma câmera, a câmera tem lugar estratégico e objeto de estudo, não é a câmera pela 206 

câmera e muitas vezes ele põe assim por exemplo. Indica trinta mil reais para instalação de uma 207 

câmera em tal lugar, só que esses trinta mil não cobre o valor da aquisição e instalação, o mais 208 

caro não é a câmera e sim a instalação, é quase quatro por um, digamos que a câmera tem um 209 

custo de vinte mil reais, só que se não tiver cabeamento de fibra ótica da prefeitura a coisa não 210 

anda e quando você põe uma câmera você tem que pôr o tal de SHILD, pôr o alimentador dele, 211 

paga energia elétrica, é barato mas tem que licitar tudo isso, então o vereador fica chateado com 212 

a prefeitura ou com a secretaria de não ter correspondido a expectativa dele só que o dinheiro é 213 

insuficiente, claro que precisa coloca mais câmeras, mas fruto de estudo. As pessoas acham que 214 

tem que pôr as câmeras na sua porta e não é o que vai resolver o problema de segurança. A 215 

grande utilização que a gente tem feito das câmeras, é a recuperação de imagem para 216 

investigação policial, para o ministério público, alguns flagrantes. 217 

Imagine assim, trabalhando no monitoramento, nós temos mil e poucos monitores para ficar 218 

olhando e nós não temos mil e poucas pessoas para ficar olhando na tela. Então isso é feito de 219 

forma aleatória, as imagens vão mudando. 220 

- José Carlos Nogueira – muitos prédios têm sistema de câmeras externas, existe a possibilidade 221 

de interligar os sistemas? 222 

- Secretário – então nós não temos um GCM para ficar olhando a tela vinte e quatro horas, 223 

vocês podem perceber que existem três telas no monitora gente pode dividir as telas do jeito que 224 

quiser. Imaginem mil e poucas imagens simultaneamente, impossível. E outra existe um 225 

regramento para o efetivo que trabalha com isso, estudos científicos diz que se a pessoa fica mais 226 

de quarente e cinco minutos olhando, ela começa a perder o detalhamento das imagens e assim 227 

por diante e perde atenção que deveria ter. Por isso temos que ter um critério grande para isso e 228 

colocar câmeras e não é onde as pessoas acham que devem ter, até pode coincidir, mas tem que 229 

ter estudo. 230 

- José Carlos Nogueira -  aquela imagem é da entrada de Santos, está congestionada a CET já 231 

pensou em fazer inversão de pista em horário de pico? 232 
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Como se faz em São Paulo nos temos quatro pistas do lado de cá. 233 

- Secretário – eles vão alargar a pista na parte do canteiro central, que vai ser retirado, depois 234 

eles recolocam. 235 

- José Carlos Nogueira -  a prefeitura está pensando em fazer uma operação delegada para a 236 

GCM. 237 

- Secretário – a operação delegada para a GCM e´ hora extra, por que o que é hora extra é o cara 238 

trabalhar na folga, o que é atividade delegada é o policial trabalhar na folga, como o policial não 239 

recebe hora extra criaram a atividade delegada e para o GCM, porquê que vou criar atividade 240 

delegada, não precisa por que é hora extra. 241 

- José Carlos Nogueira -  a hora extra é uma extensão do trabalho, a atividade delegada o 242 

policial vai trabalhar de acordo com a determinação do seu comando, e na entrada de Santos ele 243 

irá trabalhar na folga dele e não estender sua jornada de trabalho. 244 

- Secretário – ele é funcionário de uma empresa que se chama Polícia Militar e ele vai trabalhar 245 

onde a empresa mandar e se não tem hora extra ele recebe essa atividade para trabalhar onde há 246 

necessidade. 247 

- José Carlos Nogueira -  está previsto compras de motos? 248 

- Secretário – por enquanto não. 249 

- José Carlos Nogueira – Santos é uma cidade plana, trânsito está terrível, congestionamento, 250 

então uma maneira de atender rápido seria mais motos. 251 

- Adjunto – o estudo com o aumento do efetivo da GCM, que se faz necessário, ninguém tem 252 

mais dúvidas disso, junto com o Pereira nós fizemos um estudo para onde esse efetivo que irá 253 

entrar será empregado, consequentemente parte desse efetivo ampliara o pelotão de motos, 254 

alguns de viatura e outros reforçarão espaços que nós precisamos, por exemplo a guarda já teve e 255 

nós estamos tentando formar novamente, um pelotão da praia, para fiscalizar tudo sobre a praia, 256 

parte dos jardins e principalmente na faixa arenosa, que não pode ser uma faixa neutra. Então 257 

com a solicitação de aumento de efetivo consequentemente já existe com o estudo que já sendo 258 

feito, aonde vai ser empregado mais cento e cinquenta novos guardas e não saber onde vamos 259 

emprega-los, então já existe esse estudo, só que primeiro preciso aprovar o efetivo, de repente 260 

peço cento e cinquenta e vem cem somente, ou peço cento e cinquenta e chega duzentos que dá 261 

para ampliar minha “gordura”, então existe sim uma preocupação. 262 

- José Carlos Nogueira – está sendo discutido a questão do armamento que vai ter que se 263 

comprar e parece que foi aprovado das GCMs andarem armadas. 264 

- Adjunto – todas as guardas pela lei13.022/14 que a Dilma assinou, passou a funcionar, “todas 265 

as guardas poderão, não obrigatoriamente, mas elas poderão. Inclusive temos guardas que 266 

passaram avaliação psicológica, alguns não e nesse processo está sendo encaminhado. Nesse 267 

novo edital será feito também testes toxicológicos. 268 

- Marinilza Monteiro – (Câmara Municipal) represento a vereadora Audrey, esse tema é muito 269 

importante e as vezes é preciso falar mais das necessidades para se fazer entrosamento, essa 270 

conversa deve ser feita com o legislativo para que possa ser direcionado. Ela tem feito um 271 

trabalho nesse sentido, principalmente na área da saúde, a necessidade de se conversar das reais 272 

necessidades para que se possa destinar as verbas de forma correta e não leviana, para que não se 273 

perca. Cada vereador recebe uma verba para aplicar e 50%vai para a saúde e o restante para 274 

outras áreas como educação, mas a segurança também é uma necessidade de todos. 275 

- Secretário – acho perfeita sua colocação, todo ano a secretaria conversa com todos os 276 

vereadores, tanto que é um desses anos a secretaria de segurança foi a que mais recebeu emenda 277 

parlamentares. Já está falado com o presidente da câmara que vai agendar uma reunião de 278 

comissão de segurança, composta pelo vereador Banha, Sergio Santana e Bruno para a gente 279 

conversar sobre as necessidades da secretaria em termos de emenda fazendo a defesa da 280 

secretaria juntos aos vereadores isso já está acertado. 281 

- Luiz trajano -  as vezes o vereador doa uma quantia para alguma obra, o dinheiro acaba não 282 
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sendo bem empregado e desperdiça o mesmo. O orçamento já está praticamente fechado, eles 283 

têm até outubro para fechar os orçamentos de 2019. Então a gente tem algumas situações que 284 

estamos apresentando para a câmara. 285 

- Mário Bonamici – trabalho com dados econômicos nós temos uma empresa de consultoria e 286 

trabalho fazendo levantamentos em todos os 5570 municípios do Brasil. A gente vende um 287 

produto para a cidade e empresário, investimos em equipamentos e treinamento. E a grande 288 

pergunta hoje para a nossa empresa é como está a segurança da cidade? 289 

Posso colocar vendedores em todo lugar, produtos de pequeno porte e caros. O governo do 290 

Estado, com 645 municípios, tem que saber como vai administrar essa verba. Segundo o IBGE 291 

de 2010 nós tínhamos 220 mil habitantes e hoje temos 434 mil, de 5570 municípios nos 292 

ocupamos a 53. posição do estado de São Paulo com 645 municípios, nós somos a 10. cidade, em 293 

termos de produto interno bruto nós somo os maiores do país. No Brasil ocupamos a 42. posição, 294 

na região sudeste o a 24. posição, do estado de São Paulo a 13. e em renda perca pita só 295 

perdemos para a cidade de São Paulo. Então nós somos uma cidade importante no contesto 296 

estadual nacional, alguém tem que olhar isso daí e a um esforço do município que é mérito da 297 

nossa gestão, nós atingimos o índice aqui fantástico e pouco se falou. 298 

O nosso IDH é um dos melhores do Brasil, esforço nosso, nós temos 95% de crianças nas 299 

escolas, esforço nosso, nós investimos na GCM, na SEAS, você pega o orçamento de santos 300 

desse ano, cento e cinquenta instituições que nós colaboramos e não temos a contrapartida. É 301 

triste o delegado uma nobre profissão dizer “eu não tenho carro melhor por que não tem verba”, 302 

“eu tenho carro parado, por que não tenho dinheiro para consertar”, é desagradável, por que 303 

alguém está mentindo, não pode um delegado falar que não tem carro para trabalhar numa cidade 304 

igual a nossa, aí vai numa outra reunião, ah! não tem efetivo para trabalhar a população 305 

aumentou e não acompanhou, não acredito que em São Paulo tem alguém olhando como nós 306 

merecemos, ou então quem tem que vender a cidade de Santos, não está vendendo direito, essa é 307 

minha visão no sentindo empresarial, não estamos tendo a contra partida pelo esforço que o 308 

município faz, os desafios que nós temos, vocês conhecem melhor do que eu, a SEAS o que 309 

fazem com os moradores de rua, é um negócio sério é por conta nossa, tem um investimento alto 310 

e não tem a contra partida como essa cidade merece. Com respeito a todos! Com uma população 311 

ativa de duzentos mil habitantes que precisa de segurança e não tem efetivo, o carro está 312 

quebrado e não tem dinheiro para consertar... que cidade nós somos? Nós somos importantes no 313 

contexto estadual e federal.  314 

Tem um comentário de uma pessoa que todo mundo conhece e acredita, esse crescimento com 315 

infraestrutura diz assim: “Todos precisam acreditar no potencial das autoridades, 316 

empresários e a própria população que não conhece a cidade que ele vive”. Quem disse isso 317 

foi Roberto Clemente Santini, ele diz que a população precisa saber quem somos nós e o povo 318 

não sabe. 319 

- Secretário –  muito feliz sua fala e agradeço, mas vou te dar só um detalhe, quando você fala, 320 

não estou querendo defender “A” ou “B” eu quero fazer uma constatação que em temos de 321 

recursos da cidade, segurança etc., a gente sabe, sempre falo isso, que a minha visão de 322 

segurança pública não é só sobre o ponto de vista policial e si de várias coisas que convergem 323 

para a segurança, então por exemplo estamos falando das obras na entrada da cidade, o Estado 324 

está ajudando, o único ente que não está ajudando é a União que tinha prometido um viaduto 325 

para a Alemoa e não está dando dinheiro então a prefeitura está pondo partes dos recursos e o 326 

Estado investindo na região, nós temos em Santos quatro restaurantes Bom Prato para uma 327 

cidade com população de 430 mil pessoas e em Campinas por exemplo tem dois, com uma 328 

população quase três vezes maior do que a nossa, então tem algumas contra partidas. 329 

Recentemente, a gente discutiu isso em reunião, não pode ser mais isento o órgão do instituto 330 

SOU DA PAZ, não é chapa branca, não tem ligação política, eles fizeram um trabalho uma 331 

pesquisa que foi publicado, santos é a quinta cidade mais segura do Estado de São Paulo, isso foi 332 
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divulgado sabe por quem? Pelo Diário Oficial do Município, aí o que aconteceu Santos é a 333 

quinta mais segura e tinha uma cidade próxima no litoral sul que pelos critérios adotados nesse 334 

levantamento estava mau na “parada”, aí ligaram para uma autoridade policial para falar sobre a 335 

pesquisa e o repórter disse que só queriam saber o lado bom. Então eu acho que você está, o 336 

americano fala “sem estacionamento não há negócios” e aqui a gente tem que falar “sem 337 

segurança não tem negócio”. Mas na minha visão uma coisa está ligada a outra isso é um sonho 338 

difícil de realizar. Às vezes você vê uma entrevista e alguém dizer eu não vou lá a noite por que 339 

é deserto, tem que pôr polícia não pode substituir a sociedade, nesse papel de ocupação do 340 

espaço público, então o que tem que mudar na minha opinião é realmente o santista, enxergar um 341 

pouco mais sua cidade, pressionar mais as autoridades. A gente só fica com o ônus e não o 342 

bônus, então em relação a segurança está longe do ideal, mas não está da forma que as pessoas 343 

acreditam que está, você pega a realidade das coisas e pergunta, quando foi o último grande 344 

crime em Santos que causou pânico na população, qual foi o último homicídio em Santos, 345 

ninguém vai lembrar. 346 

- Marinilza Monteiro – não seria parte culpa das redes sociais que exploram essa informação. 347 

- José Carlos Nogueira -  mas tem uma outra coisa consequência perversa disso aí, o recurso 348 

destinado a segurança não esteja vindo para Santos, as delegacias de polícia só tem o sétimo DP 349 

e o primeiro DP funcionando 24h, nós somos obrigados a ter redução no horário de atendimento 350 

por falta de gente, participei de uma palestra com o Dr. Gatto, e ele falou não tem gente, a polícia 351 

não repõe  o contingente, a gente vê Santos é segura mas precisa de investigadores, escrivão, nós 352 

temos muitos problemas que não são registrados, estive numa reunião do CMJ e o presidente 353 

Denys disse que está muito preocupado com a segurança em torno das faculdades, na reunião 354 

participou o Dr. Aranha, o pessoal da polícia militar, GCM, foi dito que as entidades precisam 355 

participar, dar sua contribuição e houve uma sugestão de uns dos representantes, nas faculdades 356 

terem lugar para emitir BO via internet, mas tem os seus macetes e a ideia era treinar alguém 357 

para ajudar as pessoas com dificuldades. 358 

- Secretário – acho estranho isso, porque não shopping, hospital, na Holanda você tem Totens 359 

nas cidades maiores Amsterdam e Haia, toem que você aperta um botão e fala com o policial. 360 

- José Carlos Nogueira -  estou comentando por que é importante que as pessoas avaliem as 361 

coisas as propostas, no sentido de tirar o melhor rendimento das coisas. A ruim já tem central da 362 

polícia é só uma questão de treinamento. Tem pessoas que possuem dificuldades para preencher 363 

o BO, os dados vão para São Paulo e isso gera um número você pode acompanhar o processo, 364 

tem uma série de detalhes que tem que saber, uma pessoa leiga quando tem que fazer o BO na 365 

primeira vez ela apanha, se tiver alguém para ajudar fica mais fácil. No sétimo DP tem um rapaz 366 

que ajuda as pessoas a fazerem o BO eletronicamente, tendo uma ajuda já vai facilitar. 367 

- Adjunto – você fala mais no sentido de auxiliar a pessoa. 368 

- Secretário – estamos desviando um pouco, eu entendi, como não é especificamente minha 369 

área, esse negócio de colocarem faculdade eu não sei, só uma opinião não é nada, que vai dizer 370 

depois é o Dr. Antônio Sergio Messias, agora pra fechar o que estava falando, as redes sociais , 371 

não sou contra nem nada, mas elas ajudam a criar um clima de insegurança e pânico, no 372 

Whatsapp muitas vezes é recorrente, você recebe um vídeo de um assalto, um crime e nem é 373 

desse ano, já foi e as pessoas ficam repercutindo. Me convidaram para dar uma palestra que foi 374 

muito prazeroso e alguém me pediu para no final, dar dicas de segurança para as pessoas que 375 

estavam presentes, tinha muita gente e eu não fiquei constrangido, mas disse “não adianta 376 

carteira no bolso da frente, mulheres bolsa na frente, eu sou contra paranoia, eu posso morrer 377 

descendo as escadarias, assalto enfim qualquer um de nós pode ser vítima de qualquer coisa e foi 378 

o que eu falei para eles, o melhor exemplo que posso dar para vocês é contar uma história real, 379 

eu tenho o Freud e Napoleão. O Freud é um Border Collie que é um lorde, que não dá trabalho 380 

dentro de casa, é obediente, é amoroso, é bacana é tudo de mais. O Napoleão eu peguei na rua 381 

todo estropiado e levei para casa o Pereira (Comandante GCM), já sentiu a fúria do Napoleão, 382 
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ele destruiu minha casa, não estou exagerando, ele comeu sofá, controle remoto de tudo várias 383 

vezes, tomada e foi aos poucos melhorando, está muito longe de ser um cara disciplinado, ele me 384 

dá muito trabalho, então o que eu quis dizer para eles. Eu tenho que ficar atento com o napoleão 385 

24horas por dia, não posso deixar a carteira em cima da mesa, o celular, cartão de crédito, o meu 386 

dia a dia é assim na minha casa, por que senão ele vai pegar e por mais que eu tome cuidado, por 387 

mais que eu tente prevenir se ele quiser, uma hora ele vai fazer. Então eu acho que é o que a 388 

gente tem que adotar na nossa vida, com paranoia eu não vou viver, eu lidei e lido com isso 389 

minha vida inteira. Então o melhor exemplo de prevenção ao crime, é não sermos vítimas, eu 390 

entro em casa assim em estado de alerta pra ver o que eu posso guardar que esteja ao alcance, só 391 

que quando ele quiser fazer ele vai, por mais que eu tome cuidado, então relaxa e viva o m 392 

melhor, é o que eu penso, efetivo de polícia militar nunca vai ser o ideal, antigamente os 393 

batalhões eram megas batalhões, eu cheguei em Santos, o 6.⁰ Batalhão tinha 1200 policiais, isso 394 

faz décadas, hoje deve ter um pouco mais da metade, por lei que tem um tal de QPO que fixa o 395 

efetivo para cada batalhão, decreto isso daí, então ao longo do tempo de vez de aumentar, 396 

diminuiu e na  minha opinião não tem outra solução por que assim, se eu sou dirigente estadual 397 

eu olho o mapa  vejo as demandas de região de estado eu vou ficar louco, imagina a região de 398 

Campinas muito pior do que a nossa, vale do paraíba que tem, aqui na nossa região litoral e 399 

municípios da região macro, que eu comandava o CPI, são 24 municípios você fica louco, eu ia 400 

para reunião com alguns prefeitos vale do ribeira principalmente e pediam um ou dois policiais a 401 

mais e eu não tinha como atender muitas vezes, é muito difícil a gente fabricar policial, é muito 402 

complexo, sai muita gente o “ralo” a conta não fecha, a gente tem sempre que batalhar para isso. 403 

Na minha opinião a gente tem que sempre exigir, mas é muito difícil você atender esse pedido. 404 

Agora passo a palavra ao doutor. 405 

- Delegado – para quem não me conhece meu nome Antônio Sérgio Messias sou delegado de 406 

polícia, até um mês e meio atrás eu era titular do município de Cubatão e tinha sobre meu 407 

comando cinco unidades uma mini seccional e aí tive a felicidade de ser convidado pelo Dr. 408 

Schneider que foi promovido a Seccional em Santos, ele era titular no município de São 409 

Vicente, eu aceitei o convite após cinco em Cubatão , eu retornei a santos e estamos iniciando 410 

nosso trabalho que é na verdade uma continuidade do trabalho que o Dr. Gatto estava fazendo 411 

com muita propriedade e gostaria de falar a respeito de algumas coisas que ouvi aqui, que 412 

envolveram diretamente a instituição que é a polícia civil. Quero deixar bem claro que não 413 

entendo nada de policiamento preventivo isso é departamento da polícia militar, não sei se tem 414 

algum representante da PM aqui, na minha ceara fui treinado em segurança pública na área de 415 

repressão, missão da polícia civil, a partir do momento que o crime ocorre nossa instituição vai 416 

identificar o autor do crime e leva-lo a presença do judiciário para que ele seja julgado, essa é a 417 

função primordial da polícia civil, a prevenção primária compete a polícia militar que nessa área 418 

faz um trabalho de excelência, tiro meu chapéu  para a PM, a gente procura complementar dentro 419 

de nossas possibilidades mas a seara da polícia civil é o policiamento repressivo e levar o 420 

cidadão que comete crime a presença do poder judiciário para que ele seja julgado e lá o juiz e o 421 

promotor vão decidir se ele vai ser condenado ou não. 422 

A polícia civil como instituição tem política de governo na secretaria de segurança e trabalha 423 

com criminalidade controlada, criminalidade zero é um conceito utópico que não existe em lugar 424 

nenhum, não existe local do planeta com criminalidade zero eu sempre dou o exemplo do Papa 425 

João Paulo II, atendendo seus fiéis no Vaticano na Basílica de São Pedro levou dois tiros de nove 426 

milímetro e só não morreu porque não era o momento dele, veia a morrer alguns anos depois por 427 

outros fatores. Então se nem o papa dentro do vaticano onde teoricamente só tem gente boa, 428 

religiosos ele não escapou de levar tiro que seria o último local que a gente iria pensar de 429 

acontecer um ato de violência, dessa magnitude então isso fica bem caracterizado que não existe 430 

violência zero em lugar nenhum. Então nós trabalhamos com violência, criminalidade controlada 431 

e tentar passar para a população da melhor forma possível um sentimento de segurança, ou seja, 432 
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quando o cidadão acorda de manhã ele pense em vários problemas que vai ter que resolver 433 

durante o dia sem se preocupar com a segurança pública, será que vou ser roubado, assaltado, as 434 

instituições policiais estão fazendo seu trabalho. Então a gente trabalha com essas primícias, dá 435 

um retorno para a população, como bem disse o Coronel Del Bel, estatísticas são números frios, 436 

cidadão que é vítima de um ato de violência ele está dando banana para a estatística, ele foi 437 

vítima então para ele segurança pública falhou. Eu tenho um filho de 27 anos que é professor de 438 

educação física, ele é todo natureba, fui dar um carro para ele se locomover e ele disse que só 439 

quer andar de bicicleta, esse meu filho foi roubado duas vezes em frente o extra do ciclo via com 440 

revolver na cabeça e levaram a bicicleta e a mochila dele, aí eu vou amaldiçoar a segurança 441 

pública? Infelizmente aconteceu com meu filho como acontece com o filtro de muita gente, 442 

agora qual é o papel da polícia civil; aconteceu o crime investigar e vamos prender tirar de 443 

circulação, por que as pessoas reclamam é exatamente essa efetividade da ação policial e as 444 

pessoas tem na cabeça aquele conceito de criminalidade zero. O estado não está  445 

Em todo local ele não é onipotente e onipresente, ele não tem condições de estar em todos 446 

lugares para prevenir que o crime aconteça, infelizmente, seria o melhor do mundo, mas não é 447 

assim que acontece, o estado não tem condições de colocar uma viatura em cada esquina para 448 

prevenir o crime, seria o ideal, mas lugar nenhum do mundo isso acontece. Infelizmente nossa 449 

realidade é essa, uma cidade muito boa, bem estruturada, mas como todas as cidades do mundo 450 

tem violência tem criminalidade e a gente luta para que essa criminalidade se mantenha no 451 

menor índice possível ou seja, controlada. A gente sofre crítica e a população tem que cobrar 452 

mesmo, os nossos salários vem dos impostos que vocês pagam e o cidadão tem todo o direito de 453 

cobrar da polícia e a gente tenta passar o máximo de tranquilidade para a população. 454 

A questão que vi aqui a respeito do fechamento da central de polícia judiciaria, por que 455 

aconteceu isso posso falar porque fui eu e o Dr. Roni hoje aposentado na época era delegado 456 

seccional, instituímos na cidade de Santos a Central de Polícia Judiciaria, isso baseado num 457 

estatuto que foi feito sobre o problema de efetivo. Tínhamos um baixo efetivo e tínhamos de 458 

racionalizar a utilização desse efetivo. A maioria dos DPs de santos funcionava com uma equipe 459 

completa, um delegado, um escrivão e dois investigadores, eram 4 profissionais trabalhando 460 

12horas entravam 20h e saia 8horas da manhã as vezes para registrar um único BOPC durante 461 

todo esse período esse pessoal quando saia as 8h da manhã para ir para casa eles tinham direito a 462 

folgar pelo menos 48 horas, ou seja, a gente perdia por cada distrito de Santos 4 profissionais que 463 

ficavam afastado do serviço por 48 horas. Nós temos em Santos 5 distritos então seria 20 464 

profissionais a menos para atuar no combate ao crime. Como disse a função de prevenir o crime 465 

compete a Polícia Militar, as viaturas da PM estão circulando pelas ruas, a função da polícia civil 466 

é a repressão. Então qual foi a lógica que nós usamos naquela época, cidades bem maiores do 467 

que Santos como Campinas e Sorocaba já tinham esse modelo de central de policias judiciarias 468 

que funcionava com uma única unidade, bem estruturada atendendo o município todo. Em 469 

Santos nós fazemos diferente, nós pegamos todo esse pessoal dos distritos que trabalham 24h e 470 

resolvemos montar uma central bem estruturada e deixar pelo menos dois DPs funcionando na 471 

época o 7.⁰DP e 3.⁰DP, com um investigador e um escrivão trocamos o delegado que registrava 472 

um único BO. Então nós racionalizamos a utilização desse pessoal, ganhamos um aporte de 473 

pessoal dos DP que trabalhavam 24h, um reforço extra de policiais, não que o estado não 474 

mandasse esse reforço, aquele pessoal que necessariamente estaria de folga e que não mais por 475 

fazer plantão noturno estava se dedicando ao trabalho de polícia judiciária e os investigadores 476 

iam para rua. Então a cidade não perdeu com isso, a cidade ganhou um reforço nas atividades de 477 

polícia judiciaria e eu entendo as pessoas que que não entendem de segurança pública, eles 478 

acham que simplesmente uma delegacia de polícia aberta, com um delegado, um escrivão, e dois 479 

investigadores, não vai acontecer nada naquela área protegida pela delegacia, grande engano a 480 

criminalidade vai continuar existindo e as equipes de polícia civil, são de equipes fixas elas não 481 

saem da delegacia, quem faz o patrulhamento de rua é a polícia militar e a PM também ganhou 482 
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com essa implementação por que as viaturas passam a permanecer menos tempo na delegacia 483 

para apresentar ocorrência, as ocorrências passam a ser tratadas com maior velocidade um dos 484 

cuidados que nós tivemos foi acompanhar o tempo médio que a viatura ficava parada esperando 485 

liberação. Essa temática deu tanto certo que outras cidades estão adotando também isso. Então 486 

foi uma forma de racionalizar o serviço e ganhar na qualidade de trabalho. O ideal seria se toda 487 

delegacia tivesse um efetivo que ela pudesse trabalhar 24h por dia, como nós não vivemos essa 488 

realidade a gente tem que trabalhar com o que temos na mão da melhor forma possível. Então a 489 

ideia de polícia judiciária foi implantada em Santos se espalhou para outras cidades do Estado. 490 

Ela comprovou na prática que funciona. 491 

As delegacias eletrônicas isso é uma política de governo, qualquer pessoa pode acessar de sua 492 

casa e ela acessa algumas modalidades de delito. Nós fomos contras que se enchesse nesse rol os 493 

roubos, por que a gente acha que o roubo além de ser um crime grave, é importante que a pessoa 494 

se dirija até a delegacia porque os primeiros passos para a investigação é tentar identificar o 495 

marginal. Se ela não for na delegacia ela não tem condições de identificar nossos álbuns para 496 

achar o marginal que pode estar catalogado e isso pode dificultar muito a investigação policial, 497 

mas como foi uma política de governo a gente teve que aceitar e até Boletim de roubos podem 498 

ser registrados na internet. Veio para facilitar o cidadão, a gente reconhece que nem todo mundo 499 

tem computador em casa com acesso à internet, mas as pessoas que tem, tem uma opção a mais 500 

de fazer esses registros em casa. 7.⁰DP tem funcionário que auxilia nos registros desses casos a 501 

população, por que tem uma política de governo que foi implantado em meados do ano passado, 502 

criação das chamadas delegacias modelos ou delegacias participativas, primeiro projeto começou 503 

em Guarujá e  depois espalhou pelo resto do estado, Cubatão quando saí de lá já tinha também, é 504 

um projeto que o estado coloca à disposição da pessoa  por que o grande problema da delegacia 505 

que demanda um tempo razoável para lavrar o boletim de flagrante, então a pessoa chega na 506 

delegacia para registrar o BO de furto de bicicleta ou coisa de menor interesse para a segurança 507 

pública mas que para ela é importante, as vezes tem que esperar de 3 a 4 horas, porque o auto de 508 

apreensão em flagrante é demorado. Então chegando em Guarujá, Cubatão ele tem essa 509 

possibilidade, ele m esmo faz o registro na máquina que está lá instalada e a PRODESP que está 510 

gerenciando esse projeto, ela coloca um funcionário durante o dia para auxiliar nesse registro, é 511 

um projeto piloto em Cubatão ajudou um pouco. Por isso no 7.⁰DP tem esse projeto. 512 

Na polícia Civil somos vocacionados a prestar o melhor serviço possível para a população. 513 

Estamos abertos a sugestões e se quiserem visitar as delegacias as portas estão abertas. Os 514 

consegs são importantes por que são canais de intercâmbio com a Polícia Civil e muitos projetos 515 

que surgem vem das reuniões dos consegs.   516 

- José Carlos Nogueira – concordo com o que o senhor disse, não vamos ter zero de 517 

criminalidade, mas temos que sempre melhorar no que for possível, mas existe uma preocupação 518 

que é o seguinte; o termo de se fechar ou não uma delegacia é um conceito meio falho, por que a 519 

Polícia Civil consegue resolver o problema dela, se olhar a PM, tenho minhas dúvidas, porque 520 

veja bem, uma coisa uma viatura saindo da Ponta da Praia para fazer um flagrante na São 521 

Francisco, ela demanda um tempo, fora o tempo de permanência no DP, enquanto ela permanece 522 

ali ela está deixando de fazer a prevenção lá na área dela e as viaturas como é sabido tem a 523 

função de prevenção então ela roda 24h. 524 

Na verdade, isso tudo é problema de falta de gente, e a dez anos atrás a Polícia Civil tinha 35 mil 525 

homens, hoje não chega a 22 mil e as necessidades populacionais aumentaram e os recursos 526 

diminuíram, evidentemente vai ter parcelas necessária da contribuição da população e o boletim 527 

eletrônico surgiu com esse objetivo de desafogar as delegacias. Mas gostei de saber dos 528 

conhecimentos do outro lado da medalha, mas se deixar mais uma delegacia funcionando 24h já 529 

ajudaria mais. 530 

- Mário Bonamici – só para fechar o assunto, estuprador e pedofilia não tem cura é uma psicose 531 

mental e muitos países que sabem disso, tem a penalização da castração química ou física e na 532 
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Inglaterra, pode escolher em passar a vida na cadeia ou ser castrado, resolve, não tem cura, você 533 

prende o cara, solta e ele volta a fazer tudo de novo. 534 

-Adjunto – só uma reflexão, estamos falando muito na Polícia Civil e Polícia Militar, só que 535 

todos, a sociedade está hoje mais como dizem os jovens antenado, então a sociedade como um 536 

todo precisamos solicitar uma grande reforma na nossa legislação, se nós não alterarmos a 537 

legislação existente hoje no Brasil, daqui a vinte anos estaremos aqui falando de coisas piores, 538 

que nossa legislação é arcaica não acompanha a evolução da sociedade, não acompanhou a 539 

evolução da violência na sociedade, o que o jovem de 17 anos fazia a 20 anos atrás, o 540 

comportamento dele com o de hoje é totalmente diferente e muito mais agressivo,  então só nós 541 

muitas vezes cidadãos falamos da sensação de impunidade, a causa maior está na legislação, nós 542 

como sociedade precisamos fazer um movimento no país para que essa legislação mude, por que 543 

senão cada vez mais nós seremos reféns dessa falta de alteração na legislação. 544 

- José Alberto Iglesias – lá é uma região complicada, assumi há dois anos e meio o espaço e 545 

estava bem abandonado, consegui reverter isso quando cheguei para trabalhar, lá sempre usei 546 

relógio, celular, tinha essa sensação de pânico, “deixa na gaveta, não sei o que”. Fizemos 547 

parceria com a GCM, PM e conseguimos reverter essa situação, em breve teremos a Base da 548 

GCM lá dentro, só que ainda sofremos com a internet, com as informações que passam. Uma 549 

menina assaltada colocou na face e para a gente acaba atrapalhando um pouco. Alguns 550 

formadores de opinião da Zona Noroeste gostam de propagar a desgraça e passa só o que 551 

acontece de ruim. E a gente está brigando com isso. Fazer as pessoas a passar as coisas boas que 552 

acontece também. Agora temos 52 câmeras lá dentro, a iluminação toda trocada. A fiação é toda 553 

monitorada se houver rompimento a GCM fica sabendo, vale a pena custo benefício, podendo 554 

passar para outros setores como o SESC. Então é isso quero agradecer a GCM mais uma vez que 555 

nos atende muito bem, a PM e a Polícia Civil. 556 

- Marinilza Monteiro – quero fazer um convite que a vereadora Audrey está tendo muita 557 

reclamação do túnel do VLT. Foi agendada uma reunião dia 06 de setembro as 14h na câmara, 558 

para tentar achar uma solução.  559 

Secretário agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a sessão, do qual para 560 

constar, eu Marcos Moura Alves Dos Santos, Chefe da SEACON, lavrei a presente Ata 561 

que se aprovada, será assinada pelo Senhor Secretário de Segurança Municipal, 562 

estando a gravação integral da Sessão à disposição em meio digital. Santos 29 de 563 

setembro de 2018. 564 

 565 


