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ATA DE CONSULTA PÚBLICA 

 

Aos vinte e três dias do mês de abril de 2018, às 19h10, nas dependências da Prefeitura Municipal de 

Jacareí, situada na Praça dos Três Poderes, com a presença de 88 (oitenta e oito) participantes, entre 

autoridades, servidores e pessoas interessadas, foi realizada a Sessão de CONSULTA PÚBLICA para 

participação da sociedade civil e interessados sobre a futura contratação de empresa 

especializada para fornecimento de equipamentos, softwares e prestação de serviços para 

montagem de uma Plataforma de Suporte Operacional (PSO), visando a implantação do Centro 

de Operações Integradas (COI) em Jacareí. O edital da presente sessão foi publicado no Boletim 

Oficial do Município, dia 13 de abril de 2018, sob a rubrica Edital de Consulta Pública nr 01/2018, tendo 

sido divulgado pelo site oficial da Prefeitura, com publicação do seu respectivo Termo de Referência 

para ampla transparência e participação. A Mestre do Cerimonial, Sra. Carolina Xavier, em nome do 

Prefeito Municipal de Jacareí, Sr. Izaías José de Santana, abriu oficialmente a sessão, saudando aos 

presentes e apresentando a Mesa Diretora composta pelo Secretário de Segurança e Defesa do 

Cidadão, Sr. Paulo Henrique Domingues, Secretário de Mobilidade Urbana, Sr. Edson Anibal de Aquino 

Guedes Filho, e o Diretor de Tecnologia da Informação, Sr. Tiago Barticiotto, além do Mediador, Sr. 

Thiago Siqueira do Prado, Diretor Geral de Gabinete, e os designados para secretariar os trabalhos, Sr. 

Renato Ratti da Procuradoria Geral e Sra. Roseli de Azevedo Marques Pires da Secretaria de 

Segurança e Defesa do Cidadão. Registrou a presença das autoridades: Sr. Edgard Takashi Sasaki, 

Vice-Prefeito, Sra. Lucimar Ponciano Luiz, Presidente da Câmara Municipal de Jacareí, Vereadores Sr. 

Valmir do Parque Meia Lua, Sr. Juarez de Araújo, Sr. Aderbal Sodré e Dra. Márcia Santos, Delegado 

Seccional de Polícia Civil de Jacareí, Dr. José Gonzaga Pereira da Silva Marques, e Presidente do 

CONSEG Jacareí Centro, Sr. José Divino Ribeiro. Ato contínuo, passou a palavra ao Prefeito Izaías que 

cumprimentando a todos, agradeceu a presença de vereadores, autoridades civis e militares, 

empresários e sociedade civil e explicou que as primeiras conversações sobre segurança por 

vídeomonitoramento iniciaram na Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo, com parceria entre 

Estado e Municípios para se criar um cinturão, uma muralha em torno das rodovias e cidades do Vale 

Paraíba. Tal projeto teria a participação do Estado na segurança da parte externa, rodovias, e cada 

Município arcaria com projeto de segurança interna. Como houve demora nas fases de análise e 

decisão, as quais não dependeram desta Prefeitura, não foi possível cumprir a agenda e iniciar o 

processo de desenvolvimento e implantação em 2017. Por esta razão, fizemos a nossa versão para 

parte interna da cidade, onde trabalhamos três conceitos iniciais: 1º. Rodovias e vicinais. 2º Centro da 

cidade, expandindo sua abrangência para as oito entradas do município e 3º Local de concentração 

comercial e bancária, onde há mais incidências criminais contra a vida e patrimônio. O convênio com o 

Estado para uso do Sistema Detecta era imprescindível para formular o nosso projeto, o qual atenderia 

as demandas policiais, além das de outros setores da administração pública. A partir deste convênio 
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teríamos imagens detalhadas e acesso ao banco de dados de informações policiais. O que projetamos 

para atender as necessidades foi feito. Esta fase está pronta e hoje, apresentamos o Termo de 

Referência, o qual preferimos discutir com a comunidade, pois temos em nossa cidade especialistas e 

conhecedores do assunto, que poderão apontar falhas e dar sugestões dentro do prazo estipulado no 

edital. Passada esta fase de consulta e participação da comunidade, faremos uma leitura de tudo o que 

for apontado e as alterações que surgirem no processo desta Consulta Pública, para a devida 

publicação. Sra. Carolina Xavier registrou a presença do vereador, Sr. Aderbal Sodré, e na sequência, 

orientou sobre o procedimento para a fase de questionamentos, lembrando que o material da presente 

Consulta Pública está disponível no endereço eletrônico indicado no, já citado, Boletim Oficial, e passou 

a palavra aos apresentadores do projeto. Sr. Paulo Henrique Domingues, cumprimentando a todos, 

iniciou a apresentação e explanação do projeto, falando sobre a Denominação; o Funcionamento; os 

Benefícios e dentre os apresentados, destacou um dos recursos do produto que é o software para 

identificação facial e como a abrangência do projeto contribuirá para melhoria de outras áreas além da 

área de segurança, dando como exemplo maior rapidez no atendimento do SAMU; como foi o 

Desenvolvimento do Projeto; Diretrizes Político-Administrativas; Impacto da Violência no Brasil; 

Investimento X Benefícios; rede de Fibra Óptica e sua capacidade expansiva para uso em várias áreas 

de interesse público; Equipamentos, especificando os tipos de câmeras e suas aplicações; Softwares 

que serão utilizados; Distribuição de Câmeras na cidade e o critério utilizado para tal, salientando que a 

relação de logradouros apresentada consta no Termo de Referência. Continuou, informando que a 

Guarda Civil será reformada e adaptada para receber a Plataforma de Suporte Operacional, a qual terá 

a capacidade de transmitir, simultaneamente, para o Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM) 

em São José dos Campos, e para Guarda Civil de Jacareí, que receberá as imagens em tablets a 

serem instalados nas viaturas. Aproveitou para informar que o CPI-1, através da Comandante Cel PM 

Eliane Nikoluk Scachetti, disponibilizou para o projeto, cabine específica e adaptada para recepção das 

imagens captadas. Deste ponto, passou a palavra para Sr. Edinho Guedes, que após cumprimentos, 

continuou apresentação, comentando sobre os tópicos: Impacto da Violência nas Riquezas do país: o 

valor de apólices dos seguros vai nas cidades que possuem um sistema como COI: Investimentos: 

prevenção e inteligência no trânsito, sendo possível, por exemplo, obter o número de veículos que 

circulam na cidade para projetos mais precisos de investimentos futuros na melhoria da mobilidade; 

utilização da tecnologia envolvida no projeto para economia nas ligações telefônicas, além de ser 

possível chegarmos à classificação “smart city”, cidade inteligente; Equipamentos: circulou entre os 

presentes o Estudo de Visada, com o qual foi possível definir os tipos de câmeras e adequá-los a cada 

região e localidade; Softwares: poderão evitar fuga de pedágio, fluxo de caminhões em locais indevidos 

e deterioração da cidade; Mapa de Distribuição das Câmeras: ali estão os pontos de incidência e 

manchas de acidentes de trânsito,possibilidade de desenvolvimento de novos centros; Importância da 

transparência técnica para análise da população; Recursos Humanos: nível de qualificação da equipe 
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de servidores, “know-how” técnico. Encerrada a apresentação às 19h50, o Sr. Thiago Prado, anunciou a 

contagem de dez minutos para a inscrição dos questionamentos, junto aos secretários da mesa. 

Durante as inscrições, a Sra. Carolina Xavier, ofereceu a palavra à Cel PM Eliane Nikoluk Scachetti, 

Comandante do Centro de Policiamento do Interior (CPI-1), que cumprimentando a todos, disse ser hoje 

o momento de comemorar e parabenizar a iniciativa e empenho, comentando que antes do Sr. Izaías 

assumir a Prefeitura, ele procurou o comando do CPI-1 para juntos listarem ações de melhoria para a 

segurança no município de Jacareí e uma delas foi a implantação do COI, ação importante porque usa 

a tecnologia dos softwares inteligentes e as informações dos bancos de dados, além do mérito, por si 

só, do trabalho em rede, que conecta setores relevantes, possibilitando cidades mais justas e melhores 

para todos. Agradeceu a oportunidade de contribuir com o projeto, reforçando a parceria da Polícia 

Militar. Em seguida, o Dr. José Marques, após cumprimentos, disse que investimento policial em ciência 

e técnica não se consegue com facilidade e sem recurso tecnológico não é fácil implementar projetos de 

segurança, os quais exigem cuidado na escolha do equipamento, da tecnologia e da operacionalidade. 

Observou que o projeto apresenta tudo o que tem de melhor para ser utilizado no aprimoramento da 

segurança, reduzindo índices criminais. Em nome da Polícia Civil, agradeceu e parabenizou o Prefeito e 

sua equipe. Sr. Thiago Prado, chamou os Srs. Paulo Henrique e Edinho Guedes para dar início à fase 

de questionamentos, que por ordem de inscrição, seguiu assim:***************************************** 

1-) Sra. Lucimar Ponciano Luiz, Presidente da Câmara Municipal de Jacareí: Qual o plano “B” para 

porta das escolas e áreas descobertas?************************************************************************* 

Respondeu Sr. Paulo Henrique, que não se trata de “plano B”. Existem em Jacareí cerca de 160 bairros 

com, no mínimo 20 ruas. Em qualquer outro lugar não contemplado com câmeras, neste primeiro 

momento, haverá aumento da sensação de segurança com as câmeras instaladas nas suas 

proximidades. A situação não requer tantas preocupações, além do que, a intenção é de ampliarmos o 

projeto. ************************************************************************************************************* 

2-) Sr. Valmir do Parque Meia Lua, Vereador: No Parque Meia Lua e Cidade Salvador, sobretudo nos 

finais de semana, há muito barulho e vandalismo. Pode melhorar com o projeto?*************************** 

Respondeu Sr. Edinho Guedes que todo cuidado foi tomado com essas localidades, tanto que 

aparecem no mapa de distribuição três câmeras, sendo uma na entrada, uma no centro e uma no final 

dos bairros mencionados.***************************************************************************************** 

3-) Sr. Marcelo Menezes Pimentel: O que foi feito no sentido de integrar a Polícia Civil e utilizar drones e 

tecnologias mais avançadas? Drones não seriam mais eficientes?******************************************* 

Respondeu Sr. Paulo Henrique: O Sistema Detecta alertará quando entrarem na cidade veículos com 

registro de ocorrência, por exemplo. Serão acionadas as polícias Militar e Guarda Civil. São oitenta e 

seis câmeras interligadas para acompanhar o trajeto do veículo e a ação. Não temos pretensão de 

perseguição, devido aos riscos. Utilizaremos inteligência, tecnologia e estratégia. Este é o objetivo de 
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tantas câmeras. Não descartamos a utilização de drones, mas inicialmente a estratégia será a utilização 

das câmeras.******************************************************************************************************* 

O Prefeito Izaías complementou: Optamos pelo contrato de aquisição e instalação de equipamento, 

treinamento para capacitar e, se preciso, atualizar a equipe. Até 11 de maio próximo, receberemos 

pedidos de esclarecimentos e sugestões da população com relação à minuta do Termo de Referência, 

sendo que após este período, faremos nova adequação e publicaremos edital que dará maior 

visibilidade a todos. Por enquanto é isso.************************************************************************ 

4-) Sr. Alexsandro Quadros, do Pró-Lar:  a-) O projeto contempla as câmeras existentes de empresas e 

comércios? Se sim, essas empresas e comércios terão incentivo?******************************************* 

b-) Como vão lidar com a questão da invasão de privacidade?************************************************ 

Respondeu Sr. Paulo Henrique: a-)  Grande parte das câmeras existentes são de uso doméstico, cuja 

capacidade de resolução de imagem e de alcance não atendem ás necessidades do projeto. 

Sr. Thiago completou, dizendo que a rede será da Prefeitura e que não cabe a integração de câmeras 

de terceiros no projeto, devido à questão da invasão de privacidade.***************************************** 

Respondeu Sr. Edinho Guedes: b-) O servidor público se submete ao Estatuto do Servidor e às leis de 

segurança com direcionamento deste uso, por ser de acesso restrito a servidores os mesmo serão 

treinados e esta preocupação é válida para evitarmos desvios.*********************************************** 

5-) Sra. Daniela Dias:  Nos bairros mais distantes, da região oeste, as câmeras darão visão 

abrangente?  E no Igarapés?************************************************************************************* 

Respondeu Sr. Paulo Henrique:  O posicionamento das câmeras e sua adequação aos locais de 

instalação foi baseado no Estudo de Visada, que está circulando entre os presentes, objetivando 

capacidade de até 2km de alcance, num raio de 360º , com zoom. Até os obstáculos nos locais de 

instalação, como prédios por exemplo, foram considerados e para esses casos, as câmeras com maior 

capacidade de alcance foram utilizadas. Obviamente o operador vai trabalhar e enviar as imagens 

captadas para o melhor uso.************************************************************************************** 

Respondeu Sr. Edinho:  A imagem do mapa, mostrado nos slides de apresentação, é ilustrativa, 

devendo ser considerado o Estudo de Visada que tem maior precisão. ************************************** 

6-) Sr. Geraldo Coelho:  a-) O município vai pagar pelos postes a serem usados na instalação da fibra 

óptica ou será por concessão de uso?  b-) Qual a altura de alguns postes para melhor aproveitamento 

do campo de visão?************************************************************************************************ 

Respondeu Sr. Edinho Guedes: a-) Se houver cobrança por parte da empresa fornecedora faremos o 

repasse aos munícipes no IPTU, porém vamos conversar com a empresa fornecedora. b-) De acordo 

com o Estudo de Visada, cada ponto de instalação de câmeras tem estudo específico e onde for preciso 

serão instalados postes mais altos, respeitando as especificações da ABNT.******************************** 

Não havendo mais inscrições, foi encerrada a fase de questionamentos e Sr. Thiago Prado, passou a 

palavra à Mesa Diretora para as considerações finais. Sr. Paulo Henrique considerou esta oportunidade 
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muito engrandecedora, na medida em que a iniciativa objetivou envolver a comunidade para receber 

dicas, críticas, apontamentos de correções e sugestões. Comentou ser importante que grandes 

projetos, como este, tenham a possibilidade de identificar falhas antes da publicação de edital para sua 

efetiva implantação. A Secretaria de Segurança e Defesa do Cidadão sente-se honrada e agradece a 

parceria das demais Secretarias e Órgãos envolvidos e a participação e colaboração dos presentes. Sr. 

Edinho Guedes sentindo-se contemplado pela fala do Sr. Paulo Henrique, agradeceu as sugestões 

técnicas e participação de todos, pedindo que e-mails com questionamentos e sugestões sejam 

enviados dentro do prazo estipulado em edital para evitar atrasos na implantação do projeto e bom uso 

do dinheiro púlico que pagará isso, assim nós queremos antecipar isso para não ter impugnação. 

Informou a pretensão de se antecipar esta fase de ajustes e definições para não haver impugnação do 

edital. Que vença a empresa mais capacitada em técnica e preço para servir a nossa população. Sr. 

Thiago Prado, reiterou que o Termo de Referência, objeto desta consulta, encontra-se disponível no 

endereço eletrônico www.jacarei.sp.gov.br e que os pedidos de esclarecimentos e sugestões deverão 

ser encaminhados, até 11/05/18, para o e-mail sugestoescoi@jacarei.sp.gov.br, conforme descrito no 

Edital desta Consulta Pública. Agradecendo a todos, encerrou os trabalhos às 20h30, sendo lavrada a 

presente Ata, assinada pelos membros da Mesa Diretora e Secretários e da qual faz parte integrante as 

listas e documentos que compuseram a Sessão. 

* 

Paulo Henrique Domingues – Secretário de Segurança e Defesa do Cidadão 
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