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AUDIÊNCIA PÚBLICA – PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SEGURANÇA CIDADÃ. 
 
Ata da décima segunda audiência Pública, realizada na Câmara de 
Vereadores “Palácio Deputado José de Souza Cândido”, nas 
dependências do Plenário “Francisco Marques Figueira”, cujo prédio fica 
situado na rua dos Três Poderes, nº 65, Jardim Paulista, em Suzano-SP. 
 
  Aos 14 dias do mês de junho de 2.022 às 18h11 deu-se início à décima 
segunda audiência pública do Segundo Exercício da Décima Oitava 
Legislatura, sob a presidência da Ver. Gerice Lione – Presidente da 
Comissão Permanente de Segurança Pública – que cumprimentou a 
todos os presentes e, em nome de Deus e da Pátria, declarou aberta a 
sessão e anunciou:  
 
Esta Audiência Pública, presidida pela Comissão Permanente de 
Segurança Pública, tem por finalidade analisar a prestação de contas, de 
ações do 1º quadrimestre de 2022 por parte da Secretaria Municipal de 
Segurança Cidadã, nos termos da Lei Orgânica Municipal, Regimento 
Interno desta Casa de Leis e em especial da Resolução nº 005/2021. 
 
A Presidente nomeou uma comissão formada pelos vereadores Leandro 
Alves de Faria - Leandrinho, Artur Takayama e Lazario Nazaré Pedro – 
Lázaro de Jesus para recepcionar no Plenário o Secretário Municipal de 
Segurança Cidadã, Sr. Elias Marques de Lima.  
 
Para compor a mesa a Presidente convidou além do Secretário Municipal 
de Segurança Cidadã, Sr. Elias Marques, também, a Comandante da 
GCM Rosemary Caxito, o Sub comandante da GCM Sr. André Alves da 
Silva, o Assessor estratégico Jefferson Ferreira dos Santos, o Assessor 
Vander Alves, o GCM 1ª Classe Bragança. A seguir pediu que toda a 
equipe administrativa da GCM composta pelos integrantes Luiz Henrique, 
Viviane, Daiane Indiara, Rosana, Wilson, Elias e Claudemir adentrassem 
ao plenário. 
 
Presentes também o vereador Jaime Siunte.  
 
A seguir, a presidente passou a palavra ao Secretário de Segurança 
Cidadã, para fazer suas considerações iniciais. 
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 O secretário Elias Marques, iniciou seu pronunciamento agradecendo o 
convite, bem como a oportunidade de apresentar as realizações de sua 
pasta aos nobres vereadores, ao público presente e aos internautas. 
 
Para discorrer sobre as atividades da secretaria, durante o primeiro 
quadrimestre de 2022 passou a palavra ao Subcomandante André Alves 
da Silva.  
 
Em seu pronunciamento, inicialmente agradeceu a presença dos 
senhores vereadores, do público presente. Disse que esse ano com a 
retomada das atividades após pandemia sentiram o aumento significativo 
de algumas demandas. Quanto aos principais investimentos se referiu ao 
processo de modernização e aparelhamento da GCM que é a única na 
região mais bem equipada. 
 
Com o apoio da deputada federal PM Kátia Sastre que trouxe para a 
GCM emenda parlamentar foram adquiridas 55 pistolas automáticas 
9mm, salientando que os policiais do mundo afora utilizam esse 
equipamento. 
 
Além da aquisição de armas, fizeram uma preparação da tropa com 
treinamentos e capacitação para utilização do equipamento, onde todo o 
efetivo fez avaliação psicológica dos GCMs considerados aptos. Foram 
100 horas/aula no Centro de Treinamento Tático em Ribeirão Pires, 
considerado o melhor centro de treinamento de policiais, que é feito por 
profissional de psicologia credenciado pela Polícia Federal. Além das 
pistolas automáticas foram treinados para operar armas mais pesadas 
como a espingarda calibre 12 e carabina CDB.40 submetralhadoras 
muito boa por sinal.   
 
Nessa altura o assessor estratégico Jefferson Ferreira dos Santos, pediu 
um aparte para dizer: “Presidente, boa noite. Cumprimento os integrantes 
da mesa, vereadores, presentes, internautas do Youtube, bem como 
agradeço a toda a equipe da Segurança Cidadã. Pedi para interagir 
porque o nosso efetivo não estava todo armado e hoje todos estão 
salvos um ou outro, que ainda não teve a oportunidade de se habilitar, 
mas todos terão essa oportunidade. Temos um convênio de 10 anos de 
duração. Antes desta gestão apenas 42 eram habilitados através de seu 
próprio custeio e um dispositivo chamado salvo-conduto.” 
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Voltando ao Subcomandante André este esclareceu que anualmente 
todos os GCM´s devem se submeter a estágio de formação funcional por 
80 horas/aulas por exigência da Polícia Federal. Esse convênio é muito 
importante e é uma exigência da P.F. Cada GCM tem que dar 580 tiros 
em sua formação. 
 
Falou também sobre as ocorrências usuais que são: 
 
- Perturbação do sossego.  
 
Passou a palavra para o secretário Elias Marques que enfatizou as 
demandas ocorridas toda semana. “Neste trimestre tivemos 572 
ocorrências. O que mais ocorre é o “Trote”, ou seja, a chamada indevida. 
Constantemente fazemos campanhas de conscientização contra o trote.” 
 
Falou também sobre a promoção de alguns agentes, criando-se uma 
progressão hierárquica. Também no enfrentamento à violência, no 
combate ao tráfico de drogas, no aparelhamento da ROMU -Ronda 
Ostensiva Municipal, na Equipe do Canil, na ROMO – Ronda Ostensiva 
de Motocicletas.  
 
Quanto ao tráfico de drogas informa terem apreendido neste 
quadrimestre cerca de 6 kg de entorpecente cujo valor gira em torno de 
R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) podendo representar R$ 
1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) no ano de prejuízo ao 
tráfico. 
 
Sucesso também na recuperação de bens, com a satisfação de devolver 
bens recuperados aos seus proprietários – motos e carros. 
 
Apresentou dados estatísticos relativos ao 1º quadrimestre de 2022 
comparando com o período de maio de 2021 a abril de 2022, a saber: 
 
Ocorrências                            maio a dezembro 2021       janeiro a abril 
de 2022  
 
Tráfico de Drogas                                    48                                             12 
   
Apreensão de drogas                               84                                            07 
 
Bens Recuperados                               1.554                                          45 
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Furtos                                                      58                                             07 
 
Desinteligência                                        66                                             50 
 
Perturbação de Sossego(denúncias) 3.200                                        4.600 
 
Perturbação de Sossego(averiguações) 2.000                                     1.500 
 
Perturbação de Sossego(multas)              03                                             12 
 
Apoio à Postura/Vigilância Sanitária       429                                             41 
 
Nesse momento o assessor estratégico Jefferson Ferreira, fez alguns 
esclarecimentos sobre a atividade dos GCMs nestas ocorrências. 
 
Quanto aos valores dos bens recuperados giram em torno de R$ 
1.200.000,00. 
 
O assessor Jefferson acrescenta sobre os bens recuperados e a 
apreensão de drogas. 
 
A seguir o subcomandante André fez várias considerações sobre o 
Programa GUARD. 
 
Programa GUARD, de combate às drogas, tem como madrinha a 
vereadora Gerice Lione. Este programa é muito significativo.  
 
O programa retomou suas atividades após a paralisação decorrente da 
Pandemia do Covid 19. Atualmente está atendendo 215 crianças na EE 
Antonio Marques Figueira. 
 
A seguir falou sobre o Canil, que está de volta às Escolas. 
 
“O Canil é um dispositivo da Guarda Municipal o qual realiza atividades 
nas escolas apresentando o trabalho com os cães com demonstrativos de 
adestramento e obediência. 
 
Trata-se de um Projeto Educacional, com atividades lúdicas e interações 
com as crianças. O Canil de Suzano vem se tornando referência nacional. 
Este ano, recebeu algumas premiações, participando de torneios e 
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campeonatos Brasil afora. Compete com as Forças Policiais. 
Recentemente ganhou um torneio na cidade de Nova Odessa. 
 
Vem se destacando em vários aspectos, especialmente no Curso de 
Sinotecnia, inclusive cidades de outros estados tem vindo participar, por 
exemplo, Marataízes-ES e Mogi das Cruzes.” 
 
O assessor Jefferson Ferreira, fez novamente uma intervenção para 
alertar o subcomandante André que a página relativa ao Canil não foi 
impressa, comprometendo-se a imprimi-la e repassá-la aos vereadores, 
desculpando-se pela falha. 
 
Dando sequência falou sobre a equipe ROMU que é um dispositivo 
motorizado que tem feito algumas autuações e policiamento estratégico 
visando coibir atos delituosos em nossa cidade. 
 
Deu destaque também para a equipe ROMO – Rondas Ostensivas 
motorizadas, com motocicletas. Isso tem beneficiado muito face ao rápido 
atendimento. Tem sido muito útil porque é a primeira a chegar ao local da 
ocorrência e tem trazido bons resultados na agilidade do atendimento. 
 
A seguir passou a palavra à Comandante Rosemary Caxito para falar 
sobre a Patrulha “Maria da Penha”.   
                          
A comandante Rosemary Caxito disse que os resultados são muito 
significativos. 
 
A Comandante fez a saudação inicial à Presidente Gerice, aos 
componentes da mesa, aos Senhores Vereadores, aos colaboradores e 
ao público em geral. 
 
Disse que não tem muito orgulho em falar sobre os resultados, mas, 
infelizmente tem que apresentar. A equipe desenvolve um trabalho de 
orientação, onde busca ajudar a mulheres que necessitam de 
atendimento. Executam palestras em escolas, associações e locais de 
trabalho. 
 
 Falando desse quadrimestre, tem o seguinte quadro: 
 
Ações                               maio  a dezembro 2021        janeiro a maio 2022 
 



 

 

                                                                                                                                            6 

 

 

Câmara Municipal de Suzano 
Estado de São Paulo 
www.camarasuzano.sp.gov.br 

e-mail: camara@camarasuzano.sp.gov.br 
 

1 

 

9 

 

4 

 

9 

 
1 

 
9 

 
1 

 
9 

 

Entrada de Medidas Protetivas                   316                                      185 
 
Rondas realizadas                                   5.437                                   3.020 
 
Prisões                                                          06                                       08 
 
Medidas protetivas se referem às mulheres que procuram a Justiça e 
necessitam de acompanhamento da Guarda. 
  
Rondas são feitas por duas equipes: uma par e outra impar. Aumentou 
consideravelmente o número de mulheres acompanhadas. 
  
Prisões: São resultantes de homens que não atendem às determinações 
emanadas do Poder Judiciário e são resultantes dos cumprimentos de 
mandados judiciais. Hoje o que se busca é que esses números diminuam. 
  
A seguir o Subcomandante André acrescentou que há investimentos em 
andamento, tais como: Modernização do sistema de rádio, passando de 
analógico para digital, 
 
Reforma da Base da Casa Branca, está em processo de orçamento. 
Agradeceu ao vereador Baiano da Saúde pelo encaminhamento de 
emenda impositiva. 
 
Contratação de Novos GCM´s: Informou que no Plano de Governo do 
Prefeito Rodrigo deve ser contratado 20 por ano. O assessor Jefferson 
esclarece que os primeiros vinte ainda se referem ao concurso anterior e 
será para reposição de aposentados e outras baixas: 
 
Locação de Novas Viaturas: após estudos concluiu-se que as aquisições 
se tornavam inviáveis face ao seu alto custo. Optou-se pela locação de 12 
novas viaturas. Processo de licitação já está em andamento, com licitação 
prevista para 01 de julho. O assessor Jefferson Ferreira, esclarece que é 
uma questão de custo/benefício. As viaturas rodam 24 horas e o desgaste 
é muito. Na locação o trabalho não para. Em caso de manutenção por 
desgaste ou acidente, a locador repõe a viatura de imediato. 
 
Quanto ao Fardamento, também já está em processo de licitação, 
esclarecendo que a aquisição do fardamento existente foi há seis anos. 
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Quanto ao Sistema Detecta, diz que o vereador Givaldo tem cobrado 
muito. Já estão fazendo teste da fibra na região da Casa Branca e o 
sistema será ampliado para mais doze ou treze câmaras. 
 
CSI – Central de Segurança Integrada. 
 
O secretário Elias Marques esclareceu que a Central comporta hoje 
aproximadamente 78 câmeras. Foi criada há três anos, ainda estão se 
adaptando ao controle. Projetou imagens com vários flagrantes feitos. 
Apresentou também um demonstrativo das inúmeras ações a saber: 
 
Ações                                      maio a dezembro 2021      janeiro/maio 2022 
 
Auxilio a abordagem PM e GCM                      85                                      40  
  
 
Detecta (localização de veículos roubados)   321                                   125 
 
Flagrante de furto e roubo diversos               192                                      85 
 
Flagrante de suicídio                                        12                                      01 
 
Brigas generalizadas – vias, praças, bar, etc   84                                     03 
 
Ocorrências em ag. Bancárias, saidinha, outras   22                                   02 
 
Auxilio no trânsito, PM, SAMU, acidentes,        135                                   52 
 
Incêndios (mata, comércio, veículos)                  06                                   01 
 
Flagrante vandalismo, pichação                         02                                   02 
 
Total                                                                  859                                 311 
 
Destacou também a existência de Câmeras de segurança instaladas em 
escolas. Como o sistema é novo, apenas 3 anos, ainda estão 
aperfeiçoando para melhor utilização. Hoje é utilizado além da GCM, pelo 
trânsito e pela Educação. Apresentou um quadro demonstrativo a saber: 
 
Câmeras de Segurança             78 
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Câmeras Detecta                       32 
 
Câmeras nas Escolas               870 
 
Botão de Pânico nas Escolas     82 
 
Cada escola tem um agente de segurança escolar que possui um botão 
de pânico. Assim qualquer ocorrência é imediatamente detectada. 
 
Quanto à Defesa Civil, o Secretário pediu para a GCM Vivine Raquel falar 
um pouco sobre as ações da Defesa Civil. 
 
A CGM saudou a todos os presentes e iniciou falando sobre o trabalho de 
captura de abelhas, dizendo haver muito trabalho nesse período seco. 
Possui profissionais capacitados. Nesse ponto houve a intervenção do 
assessor Jefferson Ferreira, que acrescentou que esse é um trabalho de 
auxílio à Zoonose. 
 
A seguir a GCM continuou abordando as situações de alagamento, 
dizendo que também possuem uma equipe preparada para esse trabalho. 
Disse que na época de chuva esse trabalho é muito recorrente na cidade. 
Existem 45 áreas de risco de alagamento. Disse que desmoronamentos 
ocorrem quando há alta pluviosidade.  
 
Falou também sobre animais peçonhentos, cuja equipe é capacitada 
tendo passado por treinamento no Instituto Butantã. Capturam os animais 
e o soltam na natureza. 
 
Em seguida falou sobre a existência de Núcleos de Proteção da Defesa 
Civil, onde também é Coordenadora. 
 
Esses núcleos preparam a comunidade para atuação de risco, pois são 
eles os primeiros a chegar ao local e tem que estar preparados par agir. 
Pode ser um alagamento, auxílio a primeiros socorros. A Defesa Civil tem 
parceria com o SAMU, com a Zoonose e nossos agentes estão 
preparados para tudo. Fogo no mato, alagamentos, fogo no carro, etc. 
Esse treinamento já produziu muitos bons resultados. Essa é a ideia.  
Prepará-los até o socorro chegar. 
 
Informou que a Defesa Civil de Suzano, através do Nupdecs se tornou 
referência para todo o Estado de São Paulo e foi tomada como modelo 
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para os 645 municípios do Estado. A seguir apresentou os resultados dos 
atendimentos: 
 
Ocorrências                                                                   Quantidade 
 
Abelhas                                                                                221 
 
Alagamento em residência                                                    01 
 
Animal                                                                                    47 
 
Apoio                                                                                      84 
 
Árvores                                                                                  292 
 
Cratera em via pública                                                            01 
 
Desabamento                                                                          05 
 
Deslizamento de terra                                                             12 
 
Erosão                                                                                     01 
 
Fogo em Mato                                                                         34 
 
Fogo em Residência                                                                03 
 
Monitoramento em área de risco                                           422 
 
Monitoramento em Córr                                                          43 
 
Monitoramento em via Pú                                                       17 
 
Muro em situação                                                                    20 
 
Outros                                                                                      70 
 
Refluxo de Esgoto                                                                    01 
 
Retirada de terra                                                                      01 
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Vistoria em Prédio Público                                                        05 
 
Vistoria em residência                                                               97  
         
A seguir, o Sr. Secretário esclareceu que a respeito das abelhas: “Preciso 
deixar bem claro que o extermínio de abelha é crime ambiental e então 
muitas vezes a Defesa Civil não atua de imediato porque ela não está 
causando risco iminente. Se não está causando risco iminente a gente 
não pode exterminar. Tem que chamar o técnico agropecuário para poder 
fazer a remoção das abelhas. Então se chegou lá no local constatou que 
não é risco iminente ela tá quietinha fazendo ninho dela lá não tem como a 
gente arrancar e levar. Não é bem assim que funciona. A situação de 
árvore é a mesma coisa. Nós vamos até o local e constatamos que a 
árvore tem risco iminente, ou seja, está prestes a cair. Se estiver faz o 
corte. Se não for risco iminente nós vamos passar para o Meio Ambiente 
para que ele mande um engenheiro ambiental até o local e faça a análise 
dessa árvore. Como está a vida útil dela. Se ela está infectada ou não. 
Muitas vezes até mesmo para os senhores vereadores a gente responde 
que foi tomada alguma providência e às vezes não foi retirada a árvore. 
Por quê?  Porque a gente esteve no local e não constatou risco iminente. 
Então, não se pode simplesmente cortar. Tem que ter o aval do Meio 
Ambiente, do técnico para poder fazer o corte. Era isso que nós tínhamos 
para passar para os senhores. Estamos à disposição.” 
  
O assessor estratégico interviu para esclarecer que a Secretaria também 
cuida de reeducandos.  Atendem aproximadamente mais de 100 
reeducandos, ou seja, aquele que cometeu um delito que foi penalizado 
pela lei. Mantém um link direto com o Judiciário.  O juiz despacha para 
que cidadão cumpra sua pena através de serviço de prestação de serviços 
à comunidade. É bom lembrar que só esse ano nós já estamos atendendo 
mais 40. A Rosana é quem toma conta. Faz parte de um convênio mantido 
com o Poder Judiciário. 
 
Após a manifestação do Sr. Secretário, a presidente Gerice Lione, abriu os 
debates, informando aos internautas que quem tivesse alguma pergunta 
poderia estar enviando para a mesa. 
  
A Presidente fez a primeira pergunta: “Secretário, temos a lei de 
Responsabilidade Fiscal que determina a aplicação do percentual de 25% 
na educação, 15% na saúde, se eu não me engano.  Eu queria saber o 
seguinte: De onde é destinado o dinheiro para GCM e de onde vem esse 
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dinheiro, porque a gente sabe que tanto a Educação, a Saúde é bem 
cobrada pela população, a segurança também é bem cobrada.  Então eu 
queria saber de onde vem. Eu sei que nós vereadores também solicitamos 
bastante a presença de vocês em alguns locais e algumas situações. Eu 
sei que muitos vereadores auxiliam com as emendas impositivas, e o 
próprio Vereador Baiano e todos que estão presentes aqui, pelo que eu vi, 
numa lista, direcionou emendas impositivas para vocês. De onde vem 
esse dinheiro e qual é o valor desse dinheiro. Eu vi aqui que vocês têm a 
manutenção, o fardamento, a modernização do rádio, a reforma de uma 
casa, que foi com o dinheiro da emenda impositiva do nobre Vereador 
Baiano da Saúde a locação né. Ele sabe que 24 horas a viatura rodando 
vai dar manutenção. Que vocês pretendem locar viaturas para o valor ser 
mais baixo. Então eu gostaria de saber dessa situação. De onde vem essa 
verba.  Qual o valor e de que forma é destinado. Se é para pagamento, se 
é para manutenção, se é para uniforme, enfim há emendas de Deputados 
também, se vem de emendas de Deputados destinadas para a GCM, e o 
valor que foi recebido também.”  
 
O Sr. Secretário passou a palavra para o Assessor Jefferson Ferreira que 
respondeu: “Obrigado pela pergunta. Tivemos aqui da Câmara, esse ano, 
a emenda impositiva no valor de R$ 311.590,21 que vai nos auxiliar em 
diversas ações e aqui eu já peço que vocês sejam mais generosos 
conosco. Quando a senhora pergunta do orçamento nós estamos aqui 
com o Bragança que nos auxilia lá. É muito competente na questão 
numérica. Nosso orçamento é de R$ 18.000.000,00 (dezoito milhões) e o 
Bragança pode falar muito bem. A única emenda parlamentar que tivemos 
veio direcionada através da Deputada Kátia Sastre no valor de R$ 
200.000,00 (duzentos mil reais) com a qual fizemos a aquisição das 
pistolas. Para esse ano nós temos uma emenda da deputada de R$ 
400.000,00 e não me lembro de ter recebido. Parece que nós recebemos 
uma emenda de uma deputada e teve que retornar porque foi de forma 
equivocada.”  
 
A seguir a presidente Gerice Lione disse que a palavra está aberta, 
passando-a ao vereador Jaime Siunte que assim se manifestou: 
 
“No Jardim Natal, Monte Sion, Maitê, todo dia tem roubo, assalto, pessoas 
roubando fio, roubando lixeira, tudo que você imaginar tudo que é metal o 
cara rouba. E onde que vende isso aí alguém compra. Certo? Não é 
possível por isso que a gente fez uma lei. Fizemos duas vezes esse ano. 
A lei do silêncio foi capa do jornal DS. Aprovada pela Câmara dos 
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Vereadores agradeço-lhes a fixação de multa de R$ 400 por algazarra. 
Atualmente muitos moradores vão lá falar com a gente. Pessoas das ruas 
Padre Eustáquio, Amélia Guerra e Taiacupeba. As prostitutas em vez de 
trabalhar sossegadas, não, fica parecendo uma galinha. Ninguém aguenta 
mais. Os pais não têm mais gosto de viver na Vila Amorim, não tem mais 
prazer. Todo mundo tá querendo mudar e alugando as casas. O negócio é 
sério pessoal. Todo mundo está indo embora não é por falta do trabalho 
de vocês, que vocês eu acompanhei e acompanho. O que está faltando 
para vocês é mais autonomia. Eu percebi que vocês trabalham. Precisam 
de mais GCM´s. Eu falei também de ferro-velho aprovado por essa Casa 
de Vereadores e um dos itens foi o seguinte: Trabalhar das 8 horas às 19 
porque tem pessoas trabalhando de madrugada 2:00 3:00 4:00 da manhã. 
É um inferno. Eles roubam durante o dia durante a madrugada e vão 
roubar e vão vender. Então pessoal esse foi meu tema de campanha paz 
e silêncio e nós não estamos conseguindo tem muita gente é que nem o 
secretário falou é muita demanda são 500 como é que vai atender todo 
mundo no mesmo horário não tem jeito. Então o que a gente quer. Qual a 
ideia que eu gostaria que vocês me ajudassem hoje. A gente podia 
colaborar, acabaria com problema junto a postura fiscalizar essas casas. 
Tem documentação? Não tem, fecha. Outro projeto que a gente fez foi o 
acondicionamento acústico. Se uma determinada a casa não tem 
acondicionamento acústico não pode deixar funcionar. Foi aprovado nessa 
casa 2500 UFM o que dá R$ 10.000,00 – dez mil reais. Então aqui é 
simples. É autuar, é fiscalizar essas casas. Já tem a lei. Vamos fazer isso. 
Chegar lá - tem acondicionamento acústico? Tem licença. Não tem. Então 
vamos fechar. Todo mundo quer trabalhar porque os empresários na 
pandemia sofreram demais. Muitos faliram. Está na hora da gente 
incentivar eles, mas com critério, com sabedoria. Tem que estar na lei, se 
não está na lei não pode funcionar, porque o vizinho está doente, o vizinho 
está reclamando, tem pessoas doentes, crianças doentes. Tem gente que 
vai trabalhar de manhã, não consegue trabalhar, dor de cabeça, pessoas 
doentes. Tem pessoas que querem trabalhar, mas ficam serrando, 
lixando. Eles querem vender o seu produto para o cliente, mas tem que ter 
cautela, tem que ter Norma e hoje não está tendo. Isso ninguém aguenta 
mais. Nossa região, infelizmente, é todo dia roubo. É todo dia, todo dia, 
todo dia. Isso eu posso falar para vocês é tanta reclamação, tenho cinco 
mil aqui pessoal, 5 mil abaixo-assinado eles não aguentam mais. Eles 
querem uma Base. Eu sei que não é fácil, mas é um abaixo assinado que 
eles me deram que a gente é dali. Uma Base da PM ou GCM. Eu sei que 
não é fácil, eu sei que uma base vai demandar várias pessoas fixas. 
Depois você sabe melhor que eu vocês podem explicar. Então é isso a 
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gente fica indignado, é tanta gente querendo. Só faz isso, mais nada. 
Querem dormir - só isso que eles querem. E a gente não está 
conseguindo isso. É isso que eu queria falar.” 
 
A seguir o Secretário Elias Marques respondeu: 
 
“Vereador muito boa a colocação do senhor. Muito bem explanado. 
Quanto à situação de furtos e roubos de equipamentos de ferros de 
tampas, isso aí nós temos combatido os ferro-velho, mas por questões 
óbvias nós temos dado prioridade ao Patrulhamento e deixamos um pouco 
de lado essa fiscalização. Mas nós vamos retornar as operações 
juntamente a Polícia Militar, juntamente a fiscalização de Postura a 
Vigilância Sanitária e o Meio Ambiente que é a equipe que nós 
formávamos pelo menos uma vez por semana e fiscalizavam esses 
estabelecimentos. Fora de horário a gente não tem como fiscalizar se nós 
não soubermos no momento.  Então, por exemplo, a pessoa que liga ela 
sabe que ela não precisa se identificar, mas liga e avisa: Oh! Está 
funcionando tal estabelecimento, em tal lugar lá eles compram e vendem 
ferro velho, vende equipamentos eletrônicos, alguma coisa nesse sentido 
e nós encaminharemos uma viatura nossa para lá para que nós possamos 
fiscalizar e se for o caso fechar se for o caso não determinar que fecha 
porque isso aí está na lei tem o horário de funcionamento tá fora do 
horário, cumpra-se o que está na lei. Então vamos intensificar esse 
Patrulhamento, aí vamos intensificar dessa forma e eu deixo aqui para o 
senhor e assumo esse compromisso de que na próxima semana ou na 
semana seguinte nós retornaremos à fiscalização. A Comandante está 
aqui, ela já vai me cobrar isso aí, depois vai me lembrar disso aí, está 
bom?  Quanto à situação da Base eu vou falar por mim, não posso falar 
pela polícia militar, mas o meu entendimento é que, vamos supor, nós 
colocaremos uma Base ali na Vila Amorim. O senhor me indica um lugar 
para eu colocar lá, vamos supor ali perto do supermercado Nagumo. A 
gente escolhe um lugar ali. Coloca próximo ao supermercado Nagumo, eu 
vou beneficiar apenas aquela imediação do supermercado Nagumo, eu 
vou utilizar no mínimo oito GCM 4 num dia e 4 no outro. No mínimo oito 
GCM para que nós possamos manter essa base funcionando, o que não é 
viável, porque se eu tivesse esse efetivo, se eu conseguisse efetivo eu 
colocaria pelo menos mais duas viaturas rodando no bairro da Vila 
Amorim. E essas duas viaturas ela ampliaria o campo de policiamento, ela 
ampliaria o campo de fiscalização e ela daria uma sensação maior de 
segurança a um campo bem maior do que onde a Base está restrita. É 
isso aí em relação à Base de segurança.” 
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O vereador Jaime Siunte completou: “Sobre essa pergunta da Base, talvez 
vocês não saibam, o Prefeito sabe. A gente mandou uma emenda de R$ 
180.000,00 e essa Base, obviamente está aí. A gente não poderia com 
essa Base, a gente fez essa emenda, e conseguimos essa Base que você 
viu que na minha área eu já fui roubado 24 vezes então para mim 
segurança é fundamental. Então a gente pediu essa Base que graças a 
Deus possa ser base móvel, poderia fazer uma semana em cada bairro, 
por exemplo, estudar com o secretário para poder fazer esse tipo de 
trabalho?” 
 
O Sr. Secretário indagou: 
 
“O senhor se refere a uma Base móvel.” O vereador respondeu: “Já que 
não pode ser feito pelo menos uma Base móvel uma semana cada bairro.” 
 
O Secretário passou a palavra para o subcomandante André que 
respondeu: 
 
“Senhor Vereador, quero reiterar suas palavras muito sábias nesse 
sentido, mas eu gostaria de ponderar algumas questões com relação ao 
território. Eu uso o termo território de policiamento, pois a Guarda 
Municipal quando faz o policiamento estratégico teve alguns desafios. 
Volto a dizer, a pandemia trouxe muitos desafios e muitos fenômenos 
vieram junto com ela. Um dos fenômenos foi a escalada de ocorrências de 
furtos em residências, porque o alumínio e alguns metais ficaram super 
valorizados.  E aí, infelizmente, o município não possuía uma legislação 
que atendesse a esse fenômeno. Foi por isso que quando o senhor bem 
disse, esta Casa de Lei criou uma lei municipal que regulamenta a 
atividade das dos depósitos de ferro velhos de modo que essas atividades 
sejam mais controladas dentro da legalidade, e com horários 
estabelecidos. Com relação ao território que compreende os bairros Vila 
Amorim, Colorado e Urupês, nós tivemos algumas ocorrências, 
principalmente assaltos a cidadãos e cidadãs que estavam indo trabalhar 
às 4 horas da manhã. Algumas mães sendo assaltadas enquanto levavam 
seus filhos para a escola. Nós juntamente com a polícia militar e a polícia 
civil, de forma integrada, fizemos um policiamento estratégico. Para se ter 
uma ideia no mês de fevereiro foram registradas 28 ocorrências, e já no 
mês de março, passamos a atuar no território diuturnamente e reduzimos 
para 7 ocorrências. 
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Então nós temos atuado nesse território principalmente nos horários da 
manhã que é o horário que as pessoas estão indo trabalhar e também no 
período em que as mães estão levando seus filhos, mas vale lembrar, 
como o senhor bem disse, estamos atuando junto a Polícia Militar nessa 
região, sabendo que tem alguns desafios, que não  apenas exige um 
trabalho da Guarda Municipal, por exemplo, existe um fenômeno nesse 
Território que é uma grande concentração de usuários de drogas, que 
migram e de alguma forma atuam ali. Então há um trabalho em conjunto 
com outros segmentos da Prefeitura, como Assistência Social e Secretaria 
de Saúde no atendimento a essa população em situação de rua.” 
 
A seguir a Presidente Gerice agradeceu e disse que a palavra continua 
aberta. 
 
O vereador Leandrinho pediu a palavra, que lhe foi concedida. 
 
“Primeiramente quero agradecer e parabenizar toda equipe da GCM 
cumprimentar o Secretário Tenente Marques a Comandante Rosemary, o 
Subcomandante André, o Assessor Estratégico nosso amigo aqui dessa 
casa Jefferson Ferreira “Prefeito da Academia”, o GCM Bragança e o 
funcionário Vander.  Primeiramente, quero fazer uma colocação secretário 
e Comandante que tenho bastante orgulho de falar é que fui GCM 
também. Encontrei o Wilson que está aqui. Eu acho, se não me engano, 
que é um dos mais velhos hoje da GCM.  Vou repetir, é um dos 
funcionários mais velhos de CGM, não o mais velho, desculpe. Então é 
grato a gente relembrar, e quero fazer uma colocação. Na época que 
entrei na GCM, em 1997, nós tínhamos só um colete. E era difícil de 
conseguir. Então quero falar um pouco da evolução que tivermos da GCM. 
Do nosso mandato de 2017 para cá que realmente teve sim valorização, 
qualificação, por assim dizer e os resultados que vem apresentando hoje 
são frutos de um trabalho sério de quem hoje coordena e também de 
quem é comandado que são os que estão na rua. Então, realmente, quero 
primeiramente parabenizar a GCM por tudo que vem fazendo, esse apoio 
à PM, a Polícia Militar que é atuante aqui na cidade, que também 
sabemos que a segurança é um dever do Governo do Estado. O que nós 
fazemos aqui na prefeitura de Suzano é realmente aplicar o dinheiro de 
forma correta, para dar esse suporte para a PM, e assim da sensibilidade 
não só como segurança como outras várias coisas que vocês fazem como 
Defesa Civil a Patrulha Maria d Penha.  Enfim esse suporte que dá em 
todas as secretarias é muito gratificante. É de falar sobre isso e quero 
também pontuar secretário Comandante algumas observações que eu fiz 
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na apresentação de prestação de contas, que hoje o que nós precisamos 
pensar é que a população hoje ela tem que ter o mínimo na educação, o 
mínimo na saúde, o mínimo na segurança. Sabemos que a Lei Federal 
obriga gastar 25% do orçamento da nossa cidade que passou de um 
bilhão e foi aprovado por essa Câmara no ano passado, em novembro, 
que está em execução R$ 1.181.093.521,05 (um bilhão, cento e oitenta e 
um milhões, noventa e três mil, quinhentos e vinte e um reais e cinco 
centavos). Então deixa muito bem claro aqui o meu posicionamento 
favorável porque hoje investimento é necessário. Como o Bragança falou 
mais de 50% é empregado em folha de pagamento, em RH temos que 
observar e também como legislador desta Casa hoje estamos aqui 
Vereador e precisamos evoluir como evoluímos nesses 5 anos e 5 meses, 
mas isso precisa de investimento como a gente aplica 25% que é obrigado 
por lei na educação como nós aplicamos 15% que é obrigado na saúde. E 
hoje a saúde na cidade, pela última prestação de contas estamos com 
23% no primeiro quadrimestre. Se estamos 23% não estou falando que a 
secretaria A, B ou C seja mais favorecida ou tem que aplicar. Realmente, 
na saúde tem que ser aplicado o dinheiro, e ali é, uns vão dizer, um saco 
sem fundo. Realmente quanto mais aplica, mais precisa. Isso realmente é 
necessário, é saúde em primeiro lugar. No meu pensamento, se temos 
saúde, temos tudo. Agora nós não podemos esquecer que da educação 
que vem com 25% e da segurança do nosso município. Então penso aqui 
vou deixar já aqui para nossa elaboração nosso pensamento de cada 
vereador dessa casa e também agora na próxima LOA nós pensarmos 
com executivo. Aqui fica o meu recado ao prefeito que essa casa está 
aberta. Estou falando como Presidente da Casa.  Com a presidente Gerice 
que é Presidente da Comissão Permanente de Segurança Pública, então 
quero aqui alertar realmente que se a gente hoje tem um pouco mais do 
orçamento, 1.6% não chega a 1,7%, o que é investido na GCM hoje, na 
Defesa Civil, na Patrulha Maria da Penha, enfim, em todos os setores, 
porque que a gente não consegue aumentar um pouco mais a taxa dentro 
da LOA. Essa é minha opinião. Não estou aqui para defender a Secretaria, 
mas é o mínimo. Isso tá no básico do munícipe. Isso que nós somos 
cobrados na ponta. Ele cobra a saúde, cobra a educação, cobra a 
segurança, a infraestrutura, mas sem esses três eixos, é difícil sobreviver, 
é difícil viver. Então fica aqui o meu alerta, não só para mim, agora 
fazendo uma reflexão após essa prestação de contas estamos muito 
aquém do que investido hoje na segurança na cidade. Se é uma cidade 
hoje é graças à boa administração. Parabenizo nosso Prefeito Rodrigo 
Ashiuchi. Temos hoje uma prefeitura que se paga. Temos as Finanças 
saudáveis. Graças ao trabalho em conjunto com essa Casa de Leis. Vale 
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frisar porque se não fosse aqui o tanto que já passou de projetos nesses 5 
anos 5 meses, a cidade não tinha evoluído seu Plano Diretor. Enfim tudo é 
uma composição que nós vamos fazendo nesses longos de 5 anos 5 
meses. Então fica aqui meu alerta ao Prefeito, ao Secretário, ao 
Comandante, ao subcomandante, a Presidente da Comissão, aos 
vereadores aqui presentes e aos que não estão presentes e o Prefeito 
Rodrigo que essa Casa precisa discutir um pouco mais, para nós 
ampliarmos a segurança de nossa cidade. 
 
Temos tudo para isso. Estamos empregando um pouco mais de 1.7 por 
cento. Aí, de repente, o senhor poderia, como o senhor falou, entregar oito 
funcionários GCM´s numa Base Comunitária, como o Vereador Jaime 
acabou de citar. Poderiam, sim fazer a Base Comunitária lá. Então, eu 
acho que é uma composição com essa Câmara tem que pensar após a 
prestação de contas, eu vou parabenizar a presidente da Comissão por ter 
chamado a Comissão porque nós darmos outra visão, outro Norte. A partir 
daqui eu acho que é um divisor de águas. A gente tem que prestar um 
pouco mais de atenção para aprovar a LOA agora do próximo ano de 
2023. Fazer uma ampla discussão. Essa Casa tem que abrir os olhos para 
a segurança na cidade.” Finalizando o vereador manifestou sua gratidão e 
um carinho muito grande pela GCM por onde passou, e tem muito orgulho 
de falar isso. Colocou-se à disposição em nome da Câmara como 
Presidente. Agradeceu a todos. 
 
A Presidente Gerice Lione agradeceu a manifestação do Vereador e disse 
que a palavra continuava aberta: 
 
Concedeu a palavra ao Vereador Artur Takayama. 
  
“Boa noite a todos não poderia de deixar de usar a palavra hoje para 
começar logicamente parabenizar o trabalho na Secretaria de Segurança 
Cidadã e a todos os envolvidos. 
 
Sabemos da dificuldade que tem o Secretário. Não temos como atender a 
todos. São mais de 2.000 solicitações. Aproveito aqui para parabenizar o 
trabalho de vocês todos não só da Guarda Civil, mas também da Defesa 
Civil, da Vivi, juntamente ao pastor Tony. Eu só queria reforçar um ponto 
que o Jaime já tocou. Eu sou morador da Vila Amorim. Estamos ali, 
vereadores do bairro Urupês, Colorado, do Centro e o questionamento é 
na parte da malha Central está voltando os roubos das tampas de ferro. 
Muitos comerciantes me questionam. A gente já conversou, já conversei 
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com o Secretário, ele já me deu resposta, mas eu gostaria que fosse 
explanado para que os comerciantes e munícipes saibam da procedência, 
porque na malha Central a gente sabe que tem os monitoramentos das 
câmeras, e por que não pega? Então as pessoas começam a questionar 
esse Vereador. Gostaria que explanasse um pouco sobre essa parte de 
monitoramento da parte da malha Central dos roubos frequentes das 
tampas de ferro.” 
 
O Vereador Jaime também falou sobre o horário de comércio do ferros-
velhos. “Então eu gostaria que fizesse uma fiscalização mais severa nos 
horários de funcionamentos dos Ferros-Velhos.” 
 
O Secretário Elias Marques agradeceu os elogios. “A situação que o 
senhor colocou quanto ao furto das tampas de bueiro como o senhor 
mesmo pode presenciar o pessoal é muito liso, é muito rápido. Eles 
desfazem uma coisa rápida, colocam dentro do saco e é um negócio 
organizado. Um vai faz, o outro pega e sai, e ninguém viu nada, a não ser 
as câmeras da loja que acabam filmando. No monitoramento, à noite, nós 
temos nosso efetivo lá o qual eu mostrei as imagens para eles, e pedi um 
pouquinho mais de atenção na área Central, principalmente no horário de 
pouco movimento, para que faça essa fiscalização. Nós temos aumentado 
a fiscalização por monitoramento, e temos aumentado a fiscalização 
através das viaturas também, que estão orientados a respeito. Mas é 
aquele negócio. O Ladrão, entre aspas, o cidadão infrator da Lei, ele é 
muito astuto. Ele está ali, sem nada, e ele está só verificando a 
oportunidade, a melhor oportunidade. Quando ele verificar que as 
câmeras de monitoramento estão fiscalizando, ele vai para outro lugar. 
Quando ele ver que a viatura que estava ali, saiu ele vai cometer o delito. 
Então nós temos fiscalizado, continuaremos fazendo e vamos continuar 
dando o nosso melhor, com o melhor que nós temos, pode ter certeza 
disso. Não vamos parar. Enquanto estivermos à frente da Secretaria, com 
essa equipe maravilhosa que nós temos de rua, que trabalha 
diuturnamente, incansável, em vários pontos da cidade, não somente na 
malha central, como na Zona Norte, Zona Sul do município. Trabalham na 
madrugada 5 horas da manhã, uma temperatura dessa, nossos 
patrulheiros trabalhando na rua. Enquanto muitos estão dormindo, 
tranquilamente, a gente está lá velando pelo sono do cidadão. E vamos 
continuar fazendo isso aí Vereador.” 
 
O Vereador agradeceu a explanação, acrescentando: Sabemos do esforço 
de vocês, sabemos da dificuldade de veículos, de efetivos, sabemos que 
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vocês estão fazendo o melhor. A gente fica um pouco mais seguro, 
sabendo dos casos dos comerciantes passando essas mensagens para 
os Comerciantes dizendo que vai ser mais intensificado essa parte de 
segurança de monitoramento e a parte de rondas também. Obrigado. 
 
A seguir a palavra foi concedida ao vereador Pastor Lázaro. 
 
O vereador fez a saudação à Presidente e demais integrantes da mesa. 
Iniciou sua fala dizendo: “Devemos olhar para segurança porque não 
adianta cobrar. Eles também precisam do apoio nosso, da população e 
dos vereadores também. Peço só para explanar a respeito da segurança 
das escolas. Muitos munícipes querem saber a respeito da segurança das 
escolas. O que tem sido feito e qual o canal que os munícipes devem 
acionar para chamar uma viatura ou a GCM.” 
 
O Secretário Elias Marques esclareceu ao pastor que as escolas 
municipais são 100% monitoradas. Quem pode falar melhor sobre isso 
seria a Educação. A maioria delas tem o agente de segurança escolar, 
senão todas, mas a maioria delas tem. Qualquer problema com a Escola 
Municipal, se eles não conseguirem através da segurança, pode acionar a 
GCM. Se não conseguir através da Educação, sem dúvida, nós estaremos 
lá para auxiliar através do 153 ou 4745-2150, 4746 3297. Esses são os 
três telefones da nossa central de comunicação, onde recebemos todas as 
informações não só das escolas, como de qualquer tipo de ocorrência, 
desde a mais simples até a mais complexa. Nós estamos à disposição 
sempre, para auxiliar o munícipe.” 
  
O vereador agradeceu ao secretário, parabenizando-o pelo trabalho. 
 
A Presidente informou que a palavra está aberta. O vereador Leandrinho 
pediu a palavra para fazer uma observação. “Foi protocolado ontem um 
projeto que vem do executivo que trata de uma gratificação aos CGM´s, 
intitulado GRETA. Vai beneficiar o GCM com o valor de R$ 200,00 
(duzentos reais).” 
 
O Assessor estratégico esclareceu: “GRETA significa (gratificação por 
trabalho armado). É uma maneira de defender a valorização do Servidor. 
Na polícia tem o RTP, na guarda de São Paulo a tem o RETP que é 
regime especial por trabalho policial, em Suzano a gente fez esse projeto 
com o prefeito na questão de valorização, porque os GCM´s como não era 
armados, outra época, nós falamos com o Prefeito. É uma maneira de 
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incentivar. Não precisar mexer no salário base, porque aí implica uma 
categoria toda.” 
  
O vereador Leandrinho acrescentou: “Isso, na verdade, seria como se 
fosse um “pro labore” que é pago para PM hoje, mais ou menos isso.” 
 
O Assessor Jefferson lembrou que ele começa no valor de R$ 200,00, 
podendo ser alterado durante o período assim que a LOA foi apresentada. 
 
O vereador Leandrinho agradeceu e disse estar à disposição na Câmara. 
Acrescentou que é isso que tem que ser feito não só no Executivo como 
também no Legislativo. 
 
Diz que a audiência pública vai ser muito bem vista por todos os 
secretários. Diz que o vereador está aqui não só para fiscalizar, mas para 
ajudar também. 
 
A seguir a Presidente Gerice fez a seguinte pergunta: 
 
“Como será pago esse GRETA de que maneira será pago?” 
 
O Assessor Jefferson respondeu: 
 
“Ele será pago junto com o salário do GCM. E um grande diferencial, 
Vereador Leandrinho do “pró-labore”. O “pró-labore” quando você sai de 
férias o pagamento é suspenso. O GRETA não.  Será pago mesmo nas 
férias, tendo em vista que o CGM é policial Municipal 24 horas por dia e 
365 dias do ano. Então ele será pago durante o período de 12 meses de 
serviço mais um de férias.” 
 
Nesse ponto o vereador Artur Takayama solicitou aparte para se 
posicionar totalmente favorável ao projeto. 
 
Continuando a palavra aberta, o vereador Lázaro também se manifestou 
favorável ao projeto. A vereadora Gerice diz que ela e o vereador 
Leandrinho também apoiam o projeto. 
 
A seguir indagou se há perguntas do público ou de internautas. 
 
Não havendo mais pergunta, a presidente agradeceu a presença dos 
vereadores: Leandro de Faria- PL – Leandrinho, Artur Takayama-PL, 
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Givaldo F. Santos – PL- Baiano da Saúde, e Pastor Lázaro e Jaime 
Siunte, dos outros vereadores que não puderam estar. Agradeceu também 
ao Bragança, ao subcomandante André, a Comandante Rose, ao 
secretário Tenente Marques, ao Vander, ao seu esposo Jefferson, ao 
Anderson, Andreia, Jéssica e ao Anselmo, seu assessor, agradeceu ao 
público presente, aos internautas que participaram, deu os parabéns a 
todos os GCM´s, a Defesa Civil que vem fazendo um grande trabalho aqui 
na nossa cidade, hoje graças a Deus, com os equipamentos, alguns 
equipamentos, visto que, antigamente, não tinha nenhum equipamento, e 
hoje, Graças a Deus, é a nossas emendas, que vem dando suporte para 
vocês da GCM, da Defesa Civil, agradecer a presença do Elias da Vivi, da 
Rosana. do Junior, Luiz e todos os GCM´s que aqui estiveram. 
 
Acompanharam a Audiência Pública, o Agente Administrativo Raziel 
Shinosuke Ueda, a Auxiliar administrativa Eliany Mori, o Auxiliar 
Administrativo Arthur H. Condello, o Analista de TI Rodrigo Silva de 
Sousa, a Assessora técnica de Comunicação Tais Aranha, o Coordenador 
das Comissões Permanentes Juvenal Antonio da Silva, o Auxiliar 
Administrativo Sidnei Roberto da Silva, a Ouvidora Pamela da Silva 
Araujo, e o Fotógrafo Ricardo Bittner Silva. 
 
 
    PLENÁRIO FRANCISCO MARQUES FIGUEIRA, 14 de junho de 2022 
 

VEREADORA GERICE REGO LIONE 
Presidente Comissão Permanente de Segurança Pública 

 
VEREADOR JAIME SIUNTE 

Relator 
 

VEREADOR LAZARIO NAZARÉ PEDRO 
Membro 

 
Ciente: Mesa Diretora 
 
Presidente: Leandro Alves de Faria 
 
1º Secretário: Antonio Rafael Morgado 
 
2º Secretário: Jaime Siunte 
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