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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA MENSAL DO 3º CONSEG/SANTOS

Data: 11/08/2014

Horário Início: 19:00 horas

Local Rua Maestro Heitor Villa Lobos, 160 – Soc. Melhoramentos da Ponta da Praia.

Membros da Diretoria presentes:

José Carlos Nogueira Presidente

Silvio Garcia Henriques Vice Presidente

Geraldo Fernandez Alonso 2° Secretário

Membros Natos:

Alexandre da Silva Capitão PM

Autoridades:

Sergio Santana Vereador

Agostinho Silvério de Souza Jr. Assessor Vereador Cacá Teixeira

Amazor R. Barros Guarda Municipal  -  Coordenador

José Rodrigues Liberado 2° Conseg – Presidente

Mario Bonamici 2° Conseg - 2° Secretário

De Sá Cabo PM 6° BPM/I

Marco Fabrício Vieira CET – Assessor Presidência

Munícipes:

Alexandre José M. Filipe Munícipe

Vidal Fernandes Munícipe

Maria Elizabeth B. Baroni Munícipe

Rafael Vicente Baroni Munícipe
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A reunião foi aberta pelo Presidente que agradeceu o comparecimento dos
presentes. 

Em seguida comentou sobre a ata anterior que, não tendo ressalvas, foi aprovada
por unanimidade

Informou que foi assinado pelo Governo do Estado de SP decreto n° 60647 de
15/07/14, que trata da unicidade de procedimentos a respeito de Segurança Pública
a ser praticado pelos CONSEG’s, tendo para isso nomeado comissão de 15
membros – com prazo de 45 dias – para elaboração deste projeto.

O Sr. Presidente também informou sobre a reunião dos Presidentes dos Conseg’s
da Baixada Santista realizada no último dia 22.

Também informou sobre enquete da Coordenadoria dos Conseg’s para a seguinte
questão:

- Se existe no município alguma lei que obrigue os servidores municipais a
participarem das reuniões dos Conseg’s?

Em seguida a palavra foi passada ao 1º Ten PM Daniel Marques que palestrou
sobre o Centro de Operações da Polícia Militar do Comando de Policiamento do
Interior Seis (COPOM CPI-6), 

Dando inicio a Palestra, o Tenente agradeceu a presença de todos e passou a
descrever sobre o tema. Iniciou informando que o COPOM atende pelo telefone 190,
dentro da seguinte abrangência, do Vale do Ribeira até Bertioga, que corresponde a
uma abrangência em torno de 2 milhões e 44 mil habitantes. 

O sistema visa atender da melhor maneira possível, com profissionais da área
militar, em sua maioria, treinados para atender a população. Hoje, dados recentes, o
número de chamados do 190, para o primeiro semestre, esteve um pouco mais de 1
milhão de chamados, correspondendo a uma média diária de 5.692 chamados. 

Dentre os chamados, mais de 20% estiveram relacionados à desinteligência, um
pouco mais de 9% para os acidentes de trânsito, dentre outros. Em média o
atendimento leva por volta de 90 segundos, serviço este praticado por 16
atendentes. 

O complexo do COPOM, abrange outras atividades como o RH, com seu controle
efetivo, monitorando os atendimentos, que estão gravados, e caso seja necessário,
o seu devido encaminhamento, como MP, Ouvidoria, Certidão e etc.. Para que o
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Sistema possa ser viabilizado, a Polícia Militar (COPOM) conta com parceiros, como
a Motorola, Rontam (antenas, torres) Vivo, Microsoft, ABX Telecom ICA – Citrix. Em
seguida foram passados vídeos transmitidos no Jornal da Tribuna, mostrando um
pedacinho do trabalho realizado pelo COPOM, dentre eles o engasgamento de um
bebe, onde o atendente passou informações pelo telefone e resolveu a questão
diante do desespero da mãe, que não mais sabia o que fazer, um outro com relação
a um seqüestro, onde a pessoa teve a presença de espírito em ligar o celular, e
dando pistas para a PM, sempre que possível, e com as condições que a vítima
entendeu serem com pouco risco, posicionou o atendente onde estava e o que
estava acontecendo. 

Outro caso foi no caso de uma pessoa dentro de sua residência, que se escondeu
num dos cômodos, sem que os assaltantes desconfiassem, chamou a Polícia, o 190,
COPOM, e mediante o posicionamento dos fatos, houve a autuação da Polícia com
sucesso, sem vítimas, prendendo-se os Delinquentes.

Este último caso, é considerado pré-ocorrência, pois uma vítima, estava num
suposto lugar seguro, passando as informações para o Agente do COPOM. 

Na realidade, enquanto há o atendimento, verificada a necessidade da urgência, o
agente de atendimento, dispara o comando para deslocamento ao local do fato.
Todo esse sistema, para o funcionamento adequado, requer, a aplicação da
tecnologia presente no mercado, para agilizar a prática das abordagens. 

Assim, hoje os carros da Polícia Militar possuem GPS, e Tablet, e sua Central sabe
onde estão às viaturas, o percurso dos veículos, para que seja prestado o melhor
serviço possível. 

No Tablet, há programas e condição de acesso, para ser averiguada uma pessoa,
se há algo pendente com o sistema prisional, e outros. 

Outras tecnologias, como câmeras que podem passar por frestas da porta, por
exemplo, sendo visualizado se há algum risco do outro lado, para que seja efetuada
uma abordagem em segurança. 

Há ainda as câmeras termográficas, e vai caminhando ao encontro da tecnologia,
com o intuito de dar mais condição na prestação do serviço de segurança, para a
População.

 Apenas para concluir, a Central transmite os dados para a PM da Região
correspondente. 

Disse ainda que infelizmente do total de ligação para o 190, 84% das ligações são
trote, e apenas 16% são ocorrências passíveis de atendimento. 
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Mencionou um caso, de um rapaz, que pelo fato de não se conformar com o
rompimento do namoro, ligava para o 190, relatando que estavam assaltando,
descrevendo o meliante, e com toda a imaginação possível para que uma viatura
viesse à casa da ex namorada, apenas para atormentar o sossego dela, quando na
realidade nada estava acontecendo. 

Mas o fato anteriormente narrado ocorria periodicamente, pois o rapaz fantasiava o
caso de tal monta que o atendente entendia ser real, quando em realidade era uma
fantasia pelo fato de ter sido rompido um relacionamento.  

E assim deu-se por encerrada a explanação do Tenente Coronel. 

Em seguida o Presidente passou a palavra aos presentes, tendo um munícipe falado
a respeito dos bares da Rua Oswaldo Cochrane que são frequentados por muitos
jovens e tem ocorrido muita perturbação do sossego público com motociclistas,
brigas, entre outros problemas, solicitando que haja maior presença policial,
principalmente no período noturno a partir de quinta-feira, reclamando ainda do Bar
Saturnino que incomodava muito os vizinhos. 

O Comandante Alexandre esclareceu que nos bares da Rua Oswaldo Cochrane tem
sido feitas fiscalizações pela PM em conjunto com outros órgãos da municipalidade
(CET, Guarda Municipal e Secretaria de Finanças) e diversas notificações e
autuações de trânsito tem sido lavradas. 

O Presidente esclareceu que em virtude de denúncias da população, a
municipalidade fez fiscalizações e o Bar Saturnino está tendo de se adequar à
legislação. 

Outra munícipe relatou que trabalha com um grupo de recuperação de viciados em
drogas, cujo nome é “Amor Exigente” que funciona na Rua Antônio Bento Amorim no
bairro do Marapé (todas as quartas-feiras) e na Igreja de Nossa Senhora de
Aparecida (todas as segundas-feiras), divulgando a atuação do grupo na cidade. 

Outro munícipe solicitou ao representante da CET a demarcação de vagas na Rua.
Trabulsi. 

O representante da CET trouxe informações a respeito do serviço de sinalização de
trânsito realizado pela empresa no bairro do Macuco, que é um dos bairros que mais
é atendido na cidade de Santos e sobre os caminhões com “cegonhas” na R. 28 de
Setembro relatou que no 1º Semestre houve 70 (setenta) autuações. 

Outro munícipe reclamou de placas de sinalização que precisam ser substituídas na
cidade, tendo o representante da CET esclarecido como ocorre à manutenção de
sinalização vertical e horizontal. Um munícipe reclamou junto ao representante da
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CET sobre um ponto de ônibus na Rua Oswaldo Cochrane nº 114, onde um edifício
instalou uma lixeira, tendo o representante da CET dito que verificará o caso. 

Em seguida, o Comandante Alexandre apresentou o Cabo PM De Sá, como o
policial responsável pelas visitas comunitárias da 1ª Cia, sendo o elo entre a
comunidade e o Comandante Alexandre, dentro do Programa Vizinhança Solidária.
Comentou também sobre as intervenções realizadas na orla da praia no período
noturno, nas proximidades da Escola Escolástica Rosa, onde foi noticiado (na
reunião do 3º CONSEG, em julho p.p.) sobre a presença de jovens consumindo
drogas, sendo que no local houve a detenção de alguns jovens com os quais se
apreendeu maconha. 

O representante da Guarda Municipal falou a respeito de novas atribuições que
serão realizadas pela Instituição, como por exemplo, fiscalizar, notificar e autuar
estabelecimentos comerciais irregulares. 

O Vereador Sérgio Santana, se pronunciou a respeito da fiscalização de obras
públicas na cidade, que realizou durante o recesso parlamentar, mencionando sobre
o objetivo de colaborar com a população, de forma que as obras não atrasem sem
motivos plausíveis. 

Ao final o Presidente anunciou que no próximo dia 13/08/14, às 09h, haverá a
reunião do Conselho de Segurança do Município na sede da Sociedade de
Melhoramentos do bairro Ponta da Praia, onde mensalmente ocorrem as reuniões
do 3º CONSEG. Pauta para próxima reunião a ser realizada no dia 15/09/2014
(segunda-feira): Assuntos Gerais e início do processo eleitoral 2014.

Quantidade de pessoas presentes: .15 (quinze) pessoas.

____________________ _________________

Geraldo Fernandez Alonso José Carlos Nogueira

2° Secretário Presidente

____________________ _________________

Dr. Leolar Emília Souza Alexandre da Silva

Delegada 3º DP/Santos Cap PM Cmt 1ª Cia do 6º BPM/I 
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