
 

 

Ata CTSEG 002.14 
 

 

REUNIÃO CT SEGURANÇA 

DADOS GERAIS 

Data: 15/07/2014 Local: sala de reuniões da AGEM Horário: 10h00 

Tipo de Reunião: trabalho 

Lista de Participantes: 

Nome Entidade 

Armando Campinas Reis Junior PM Cubatão 

Raimundo Silva Filho PM Guarujá 

Adilson Muniz da Silva PM Itanhaém 

Silvio César de Oliveira PM Itanhaém 

Roberto Ojima Simião PM Mongaguá 

Marco Antonio Santos PM Praia Grande 

Sérgio Del Bel Jr.  PM Santos 

Convidados:  

Luciana Freitas Lemos dos Santos AGEM/CONDESB 

Marcelo Siqueira Bueno AGEM 

Márcio A. A. Quedinho AGEM 

Evandro Barros da Silba AGEM/CONDESB – Estagiária 

Manoel Humberto A. Feitosa PM Cubatão 

Paulo Alvesde Lima PM Mongaguá 

Sebastião José de Oliveira PM Peruíbe 

José Eduardo Bento PM Peruíbe 

José Muniza de Carvalho  

Antonio Carlos Biazotto  PM Praia Grande 

Domingos A. Araújo Sabesp 

Ailton dos Santos Pereira Telefonica/Vivo 

Valter Queiroz Telefonica/Vivo 

Pauta divulgada em: 
07/07/2014 

Reunião iniciada às:  
10h13 

Término da Reunião às:  
11h52 

 

OBJETIVOS 

Item I – Apresentação do Projeto Radar pelo Capitão Fernandes, do Centro de 
Processamento de Dados da SSP/SP; 
Item II – GAMESP; 
Item III – Outros assuntos de interesse regional.  
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 Ausências: 
Municípios: Bertioga e São Vicente. 
Estado: CPI 6, Deinter 6 e  Administração Penitenciária;  

 Os trabalhos foram abertos pelo Coordenador desta Câmara Temática e foram 
discutidos os seguintes aspectos:  

. Apresentação do Projeto Radar ficou comprometida, por falta de comparecimento de 

representa te do CPI 6; 

. Cel. Raimundo informou que o referido Projeto está sendo iniciado por Guarulhos, com 

alimentação de banco de dados, tabletes das viaturas das policias, adaptação nas 

cameras simples tornado-as aptas a se comunicarem com o banco de dados; 

. A maioria das informações é mais como alerta; 

. Diminuicao de furtos em Guarulhos; 

. É simples e ágil de ser feito; 

. Na Região Metropolitana da Baixada Santista se iniciaria por Santos e São Vicente e 

depois seria estenddida aos demais municípios; 

. Esta sendo trazido para a Baixada Santista; 

. Cel. Del Bel informou que em relação as cameras  Santos hoje tem 180 e chegarão a 

500, as imagens pertencem a Prefeitura de Santos; 

. Dúvidas: se serão novas cameras, compatibilidade com cameras via fibra óptica, perda 

do Policial Militar que fica no monitoramento; 

. Sugestão que se leve via Prefeitos a outro escalão essa problemática, necessidade da 

intervenção da PM; 

. A CET de Santos está implementando cameras OCRs; 

. O Driretor Executivo da AGEM, Dr. Marcelo Siqueira Bueno prestou esclarecimentos 

sobre a questão do Gamesp, cessão de imagens; 

. Projeto de videomonitoramento metropolitano; 

. Trabalho da Fundação de Sociologia e Política, no dia 3 de julho do corrente foi 

apresentada, no Palácio dos Bandeirantes, a proposta do Sistema de Mnitoramento 

nas regiões metropolitanas; 

. Pelo protocolo as imagens serão  cedidas; 

. Assinatura do Termo de Cooperação; 

. Projeto inicial de 80 milhões de reais com uma futura complementação; 

. Unificação de banco de dados único, metropolitano; 

. Del Bel, de Santos,  solicitou que seja levada a preocupação de que é essencial a 
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presença de um PM com rádio; 

. Representantes de Peruíbe e Itanhaém informaram o sistema desconhece o 190 por 

algumas operadoras; 

. Dr. Marcelo colocou a nessecidade de se oficiar ao Condesb colocando essa situação; 

. Problema crônico, dificuldades  da Telefônica/Vivo com furtos de fios; 

. Dificuldades dos trabalhos no Copom - número muito grande de funcionários, tipo de 

trabalho; 

. Proposta de atendimento ser terceirizada; 

. Necessidade de participação das Polícias Militar e Civil nas reuniões  desta CT, 

importância das reuniões; 

. Apoio muito maior das Prefeituras e das Guardas municipais do que das Polícias; 

. Dr. Marcelo conversará com o Presidente do Condesb para falar sobre os problemas e  

com o Secretário da SSP; 

. Marcio da AGEM colocou sobre  trabalho conjunto com a CT TIC sobre material 

roubado; 

. O problema levantado sobre telefonia é operacional e nāo só de roubo de fios; 

. Termo de adesão Litoral sustentável da SMA prevê cameras de monitoramento se 

estarão interligados; 

. Planos de atendimentos mútuos integração dos sistemas em vista das calamidades 

como incêndios, deslizamentos entre outros; 

. Oficiar como Coordenador desta CT essa situação participação das polícias e do 

Gamesp 

. Encaminhar documento sobre  o Gamesp trazido a esta reunião pelo Diretor Executivo 

da AGEM para todos os presentes; 

. Cel. Raimundo listagem de assuntos a serem tratados: o que está sendo listado como 

monitoramento, reunião técnica com a empresa, ouvir necessidades; 

. Consenso de como deve funcionar a central de videomonitoramento; 

. Necessidade de PMs nas centrais; 

. Gestão integrada de todas as cidades; 

. Local onde vão migrar as imagens; 

. Del Bel propôs que seja realizada discussão sobre tornar as guardas municipais mais 

fortes com uniforme, formação e capacitação, de forma única, regionalmente compra 
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de viaturas; 

. Elencar as necessidades em comum e solicitar recursos tanto  o Fundo, como estadual 

e federal; 

. Dia 16.07 voto do Estatuto Geral das Guardas Municipais pelo Senado Federal; 

. Criação da Guarda Civil Metropolitana, o Comandante Geral que conversará com o 

Cenasp por exemplo; 

. Realização de curso de força tarefa; 

. Cel Raimundo levantou a importância da troca de informações, agradeceu a presença 

dos representantes das concessionárias Sabesp e Telefônica; 

. Passará as solicitações e preocupações levantadas pela CT; 

 Não havendo mais nada a tratar a reunião foi encerrada. 

 
Santos, 15 de julho de 2014 

 
 
 

RAIMUNDO SILVA FILHO 
Coordenador 

 
 
 
LUCIANA FREITAS LEMOS DOS SANTOS 
Secretária 
 


