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DADOS GERAIS 

Data: 13/09/2018 Local: AGEM Horário: 9h30 

Tipo de Reunião: trabalho 

Lista de Participantes: 

Nome Entidade 

Nelson Machado Reis PM Cubatão 

Roberto Ojima Simião PM de Mongaguá 

Ana Valéria Amorim Silva PM Guarujá 

Luiz Claudio Venancio Alves PM Guarujá 

José Américo Franco Peixoto PM Praia Grande 

Marco Alves dos Santos PM Praia Grande 

Convidados:  

Luciana Freitas Lemos dos Santos AGEM/CONDESB 

Odemir Batista da Silva CONSEGS 

Emiliano Alves Costa PM Bertioga 

Murilo Amorim da Silva PM Guarujá 

Clemerson Zacarias Gouveia PM Mongaguá 

Rui Lemos Smith PM Praia Grande 

Ten. Cel Magno Julião dos Santos Secretaria Segurança Pública/CPI-6 

Pauta divulgada em:  
30/08/2018 

Reunião iniciada às:  
10h00 

Término da Reunião às:  
11h22 

 

OBJETIVOS 

Item I – Eleição de Coordenador e Relator; 
Item II – Continuidade dos trabalhos; 
Item III - Outros assuntos de interesse regional 

 

REGISTROS 

 Ausências: 
Estado: Secretaria de Administração Penitenciária e Deinter 6. 
Municípios: Itanhaém, Peruíbe Santos e São Vicente 
 

 Os trabalhos foram abertos pelo Coordenador da CT e Secretário de Segurança de Praia 

Grande, José Américo Franco Peixoto, o qual agradeceu aos presentes pela presença; 

 Foram discutidos os seguintes aspectos: 

- Aprovação por unanimidade da ata da reunião anterior quando foi feita exposição do 

Parque Tecnológico de Praia Grande; 

- Ofícios encaminhados pelo Condesb sobre participação dos Consegs nas reuniões desta 

CT, colocado em votação foi aceito por todos os presentes; 

- O Coordenador fez um breve histórico da CT onde contemplou a realização de operações 

força tarefa e GAMESP; 

- Foi levantada a questão de roubos de fios, sendo levantados os aspectos de: população 

de rua, questão de flagrante, recepção, questão de inteligência da Polícia Civil; 

. Informado que em Praia Grande com o monitoramento OCR conseguiram reduzir o 
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furto/roubo de carros; 

. O ideal seria que todas as cidades tivessem o OCR; 

. Praia Grande está com o monitoramento desde 2001; 

. Rui Smith colocou que sobre a questão de furto de fio, no passado foram feitas operações 

forças tarefas com a CPFL, Eletropaulo entre outras concessionárias. Se há possibilidade 

de serem feitas novamente; 

. Peixoto expôs sobre a evolução dos crimes, necessidade de monitoramento dos ferros 

velhos; 

. Recepção e receptação no período da noite; 

. Valéria de Guaruja falou sobre o trabalho realizado em seu município – operação 

dignidade, onde a atividade delegada e guarda municipal, vão ao Distrito Policial, fazem a 

legitimação para depois passar pela Assistência Social, provaram que não é uma política 

de higienização; 

. Segurança conseguem traçar um perfil e afirmou que fez uma grande diferença para eles; 

. Usam o poder de polícia administrativo; 

. Sugeriu montar uma operação em todos os municipios; 

. Peixoto falou sobre a abordagem feita em Praia Grande com a população de rua junto 

com a área de saúde; 

. Irão realizar um curso a nível metropolitano com a Assistência Social, visando o 

aprimoramento do tratamento da população de rua; 

- O representante do CONSEGS, sr. Odemir agradeceu poder participar desta reuniao e 

informou que estão moldando os Consegs com o objetivo de colaborar na segurança dos 

municipios, com sugestões; 

- Peixoto discorreu sobre o Programa Vizinhança Solidaria, de Praia Grande - grupo ligado 

diretamente ao SICOE; 

- Quanto à questão da próxima Operação Verão foi comentado sobre a diminuição do 

número de efetivos da Polícia Militar do Estado na última Operação Verão, foi informado 

que a previsão é que a próxima começará a partir do dia 20.12.18; 

- A Operação Verão termina no primeiro fim de semana de fevereiro e o carnaval será em 

05.03.19; 

- Cel Julião informou que na próxima Operação Verão estão pensando como vão trabalhar 

no carnaval devido a distância temporal; 

. Tiveram dois anos sem ingresso de policiais militares, um ano de academia parada; 

. ADEGEM na Operação Verão a aplicação dela foi a solução, não teve o resultado 

satisfatório; 

. Os soldados recrutas não são voluntários, já terão terminado o curso eeste ano acreditam 

que não terão problemas de efetivo; 

- Parque cerco eletrônico implantação nas cidades de Santos, Guaruja e São Vicente como 

de Praia Grande; 

. Ferramenta extremamente eficaz nos indicadores criminais, o que indica melhoria de 

qualidade de vida; 

. Os que quiserem fazer acesso aos programas tecnológicos da Secretaria de Segurança 
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Pública do Estado de São Paulo a Praia Grande já tem tudo pronto; 

. Nelson de Cubatão, informou que estão implantando agora, estão encaminhando nesse 

sentido. Estão tentando o Infoseg, ja estão com o intragov. O convênio já está assinado, 

está na fase de emissão de senhas; 

. Bertioga - tem doze entradas de acesso já tem o equipamento; 

. Rui em Vitoria/ES, existe placa om informação sobre o cerco eletrônico; 

. Cel Julião colocou sobre a questão do pedágio evasão, câmeras; 

. Ojima, de Mongaguá colocou só a caixa da câmera na Via Expressa Sul e diminuíram 

muito as ocorrências; 

. Implantar o cerco eletrônico na RMBS; 

. Cel Julião colocou que o crime tem um dinamismo absurdo; 

. Peixoto fechamento do transbordo coincidiu com o aumento do furto de fios; 

. O crime migra. Ele nao acaba; 

. Marco Antonio, de Praia Grande colocou que trabalham com analises, associações e o 

sistema funciona muito bem; 

. Não se lê só a placa tem toda uma dinâmica de associação; 

. Todos os crimes de Praia Grande reduziram; 

. O Detecta não faz associação enquanto com o SENTRY, da Policia Federal poderá ser 

feito; 

- Coordenação premissa que o coordenador acompanhe o Presidente do Condesb; 

. Por aclamação o Secretário Venâncio, do Guarujá foi eleito o novo Coordenador desta 

Câmara Temática; 

. A relatoria ficou para ser escolhida em uma próxima reunião; 

- As reuniões serão bimestrais, itinerância das reuniões, próxima reuniao será no dia 

24.10.18, local a confirmar, pauta:  plano de trabalho e ações conjuntas, exemplo do 

Guaruja; 

 Não havendo mais nada a tratar foi encerrada a reunião. 

 
Santos, 13 de setembro de 2018 

 
 
 
 

LUIZ CLÁUDIO VENÂNCIO ALVES 
Coordenador 

 
 
LUCIANA FREITAS LEMOS DOS SANTOS 
Secretária 


