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33ª ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA 

INSTITUCIONAL, FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE SOCIAL DE 
SANTOS - CMT.  

 
 

Lista de presença: 

 

Data da reunião: 12/11/2021 10h00  

Local: CCO – Centro de Controle 
Operacional 

Sylvio Alarcon Estrada Júnior Presente Pauta da reunião: 

 

1. Aprovação de ata da reunião anterior; 
2. Apresentação do CCO – Centro de 

Controle Operacional; e, 
3. Assuntos Gerais. 

 

Rivaldo Santos de Almeida Junior Presente 

Danielle Prudente Duarte Rufino Presente 

Paula Regina de Castro R.R. Alves Presente 

Murilo Netto Gonçalves (Gustavo 
Bittencourt – suplente) 

Presente 

Ribamar Batista da Silva Presente 

Adalto Corrêa de Souza Júnior Ausente 

Sílvia Teixeira Penteado Ausente 

Isabela Castro de Castro Presente 

Carlos Henrique Gomes da Cruz Ausente 

Mariano Braz Gonçalves Junior 

(secretário-executivo) 

Ausente 

 
 

ATA 

Às 10h15 do dia 12 de novembro de 2021 o Presidente do Conselho Sr. Rivaldo Santos 
de Almeida Junior abriu a reunião do Conselho Municipal de Transparência Institucional, 
Fiscalização Administrativa e Controle Social de Santos - CMT agradecendo a presença 
de todos e deu início aos trabalhos solicitando a dispensa da leitura da Ata tendo em 
vista que a mesma já havia sido enviada a todos os membros do Conselho o que foi 
aceito por todos os presentes. Sr. Rivaldo explica a todos que o Centro de Controle 
Operacional – CCO, vai além do conceito amplamente divulgado de segurança é um 
centro múltiplo que atinge diversas políticas públicas, observando por exemplo o descarte 
de lixo, as pichações e tudo mais que pode ser alcançado pelas câmeras de vigilância, 
bem com no registro das ocorrências das demandas por geoprocessamento podendo 
apoiar os conselhos municipais nas demandas dos mesmos. Passa a palavra para o Sr. 
Ricardo Romano Coordenador do CCO. Ele agradece a oportunidade ao conselho e 
inicia agradecendo ao Rivaldo fazer a introdução pois é exatamente isso que o CCO 
pode propiciar com os dados coletados. Hoje são 1692 câmeras espalhadas pela cidade 
algumas delas com detecção de movimento o que auxilia na liberação dos agentes para 
outras câmeras. Após identificado o movimento pela câmera o sistema alerta o operador 
da guarda municipal que acessa a mesma para analisar o movimento detectado e se 
necessário acionar a viatura mais próxima para a ação. Estão com agentes dentro do 
CCO a Policia Militar, Civil e Federal. Bem como SAMU CET, Bombeiros e Defesa Civil. 
Conta também com uma sala de segurança onde agentes treinados acompanham a ação 
coordenada de forma mais sigilosa e nesta sala é disponibilizada a policia as gravações 
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dos acontecimentos auxiliando a investigação do delito. O Sr, Ribamar pergunta se seria 
apenas para crimes, acidentes, ou seja, para que outras demandas são utilizadas. Sr. 
Romanos responde que qualquer outra ação que possa ser gravada em vídeo como 
depredação, furtos e etc. demonstrou a tela disponível aos cidadãos no site da prefeitura 
com o Santos Mapeada, onde estão os dados registrados no sistema utilizado no CCO. O 
Sr. Rivaldo pediu para abrir o mapa da Ouvidoria e demonstrar os registros disponíveis, e 
assim o Sr. Romano fez, e mostrou que todos os pedidos das ouvidorias estão 
registrados e divulgados de forma anônima. A Dra. Isabela pediu maior divulgação do 
Santos Mapeada pelos excelentes níveis de informações disponíveis, como por exemplo 
uma premiação nas escolas para melhores trabalhos de pesquisa onde os finalistas 
teriam os trabalhos analisados e o conselho escolheria os premiados. Prevendo também 
a valorização dos professores. Poderíamos ter um indicador no PDR para visitas 
monitoradas para a apresentação do CCo e do Santos Mapeada às secretárias e também 
a Sociedade. A Sr. Paula concorda e diz que dentro da própria prefeitura não tem o 
conhecimento dos dados disponíveis. O Sr. Ribamar pondera que os assessores de 
vereadores poderiam conhecer também essas informações. O conselho concordou com 
as propostas. Deu-se por encerrada a apresentação e iniciou-se a visita física no CCO. O 
presidente Rivaldo pergunta se mais alguém quer fazer uso da palavra e não havendo 
manifestações agradece os presentes, e, não tendo mais a declarar, às 11h14min deu 
por encerrada a reunião da qual eu, Mariano Braz Gonçalves Junior, Secretário Executivo 
lavro a presente ata. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.  

 
 
 

Rivaldo Santos de Almeida Junior  

Presidente do Conselho                       Mariano Braz Gonçalves Júnior 

         Secretário-Executivo do Conselho                                                                             


