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AUDIOTEXT SERVIÇOS E CIA. LTDA. - ME 

 

O SR. PRESIDENTE – DELEGADO OLIM – PP - Senhores, havendo número 

regimental declaro aberta a Sétima Reunião Ordinária da Comissão de Segurança 

Pública e Assuntos Penitenciários, da Segunda Sessão Legislativa e da 18ª Legislatura. 

Solicito ao secretário que faça a leitura da Ata da reunião anterior. 

 

O SR. HÉLIO NISIMOTO – PSDB - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE – DELEGADO OLIM – PP - Pela ordem, deputado 

Hélio. 

 

O SR. HÉLIO NISIMOTO – PSDB - Solicito a dispensa da leitura da Ata. 

 

O SR. PRESIDENTE – DELEGADO OLIM – PP - Fica dispensada a leitura da 

Ata, sento esta considera aprovada. Registrando e agradecendo as presenças dos Srs. 

Deputados: Coronel Telhada, Hélio Nishimoto, Ed Thomas, Jorge Caruso – agradeço 

sua ajuda e também do Carlão Pignatari – e o Marco Vinholi também está aí. Hoje estão 

todos cheios. Está tudo lotado aqui do lado. O Telhada foi para os direitos humanos. A 

cara dele ir lá. Não vamos colocar nada em pauta só para ouvir o senhor secretário que 

assim ele fala à vontade e vai embora na hora que ele quiser. Estou vendo que não tem 

nem deputado aqui. Primeira vez que essa comissão fica sem deputados. Primeira vez, 

mas tudo bem. Está muito concorrido, muitos no mesmo horário. Nosso horário é 

sempre duas horas, passamos para as três, acho que foi isso que deu esse problema.  

Iniciamos nossos trabalhos com a ordem do dia, convidando o senhor secretário 

de Segurança Pública, Dr. Mágino Alves Barbosa Filho, para ocupar seu assento à 

mesa, com o objetivo de apresentar o andamento da sua gestão e o desenvolvimento das 

ações, programas e metas desta pasta, conforme previsto no artigo 52 A da constituição 

do estado de São Paulo que prevê o comparecimento se=mestral dos secretários de 

estado e comissão permanente que sejam afetas as atribuições da secretaria 

correspondente. Nosso secretário adjunto, Dr. Sérgio, por favor, sente-se aqui, fique à 

vontade. Agradeço a presença do senhor mostrando prestígio a esta Casa vindo o 

secretário e o secretário adjunto, respeitando os deputados. Vou deixar a palavra com o 
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secretário. Alguém quer fazer alguma pergunta? Senão já vou começar aqui. Dr. 

Mágino, fique à vontade.  

O senhor já é amigo nosso, meu amigo pessoal. O senhor tem a palavra e o tempo 

que quiser. Tranquilo que a sua gestão é ótima, não precisamos cobrar nada do senhor. 

As coisas que deveriam ser cobradas o senhor já tomou as providencias, que na parte do 

senhor são as nomeações. Teve um problema com a Polícia Civil, mas o resto eu acho 

que indicie mais baixo do Brasil de homicídios. Parabenizando seu trabalho e das 

polícias. 

 

O SR. MÁGINO ALVES BARBOSA FILHO - Boa tarde a todos e a todas. 

Quero incialmente cumprimentar o presidente da comissão, deputado Delegado Olim. 

Saudar o Coronel Telhada, deputado. O deputado Hélio Nishiomoto. Ed Thomas, 

Carlão Pignatari, Marco Vinholi, Jorge Caruso, Gil Lancaster. Saudar meu colega de 

secretário, Dr. Sérgio Turra Sobrane que também já exerceu funções aqui nesta augusta 

Assembleia Legislativa. Saudar o Dr. Eduardo Gobete, delegado de polícia chefe da 

assessoria policial civil da Assembleia Legislativa. Saudar o coronel Ricardo Gomes, 

chefe da assessoria policial militar da ALESP.  

Bem, a primeira palavra, caro deputado Olim, é de agradecimento à Assembleia 

Legislativa, de agradecimento a todos os deputados e todas as bancadas desta Casa pelo 

apoio incondicional que deram ao longo desse ano de 2017 a todos os pleitos da 

Secretaria da Segurança Pública, a todos os pleitos das nossas três polícias. Não houve 

uma propositura da nossa pasta que não tivesse sido acolhida e não tivesse sido 

aperfeiçoada aqui nesta Casa. Minhas primeiras palavras são de agradecimento a todos 

os Srs. Deputados. Quero aproveitar e saudar o deputado Barros Munhoz.  

Minha primeira palavra é de agradecimento a todos os senhores pela intensa e 

profícua colaboração que tiveram com a pasta da segurança pública, percebendo graças 

ao inegável tirocínio dos deputados desta Casa, a gravidade dos problemas 

apresentados, a necessidade do apoio às causas da segurança pública, as causas de cada 

uma das nossas três polícias, as causas dos nossos policiais, esses verdadeiros heróis do 

nosso funcionalismo público. Muito obrigado, deputado Olim, muito obrigado a todos 

os Srs. Deputados. É o meu reconhecimento, o reconhecimento do Poder Executivo do 

quanto os senhores fizeram por todo o povo de São Paulo e em especial com relação as 

causas da segurança pública. Muito obrigado de coração a todos os senhores. 

 



3 
 

O SR. CORONEL TELHADA – PSDB - Pela ordem. Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE – DELEGADO OLIM – PP - Pela ordem. 

 

O SR. CORONEL TELHADA – PSDB - Queria me desculpar como secretário e 

com o Dr. Turra, eu tive que me retirar por alguns minutos para dar quórum na 

Comissão de Direitos Humanos, por isso não estava presente na sua fala. Me perdoe, 

senhor secretário. 

 

O SR. MÁGINO ALVES BARBOSA FILHO - O senhor foi imediatamente 

citado porque eu sabia que iria retornar e estava cumprindo só mais uma das suas 

obrigações como parlamentar. Eu dizia, deputado Coronel Telhada, da necessidade de 

fazer um registro do meu agradecimento pessoal, do meu agradecimento com o 

secretário de estado da segurança pública, a todo o trabalho de todos os deputados desta 

Casa no sentido de aprovar todos os projetos que encaminhamos, projetos de interesse 

do povo do nosso estado, do interesse dos nossos servidores, de toda a coletividade.  

Quero também fazer um registro, agradecer em especial o deputado Feliciano. Srs. 

Deputados, eu estou aqui para prestar contas a respeito da administração da nossa pasta 

da Secretaria da Segurança Pública. Para garantir a segurança de cerca de 46 milhões de 

habitantes, nós temos a maior força policial do país, a maior força policial da América 

Latina.  

São 118 mil 192 homens e mulheres integrantes na ativa, 118 mil 192 policiais 

integrantes das nossas três polícias. Contamos com 12 comandos regionais da Polícia 

Militar, 12 diretorias regionais da Polícia Civil, 11 núcleos regionais da Polícia Técnico 

Cientifica. Nossa Polícia Militar com hoje com um efetivo de 85 mil 430 policiais 

militares, sendo 82 mil 699 em atividade e dois mil 731 em formação. Semana passada 

acabamos de fazer a nomeação de mil 999 novos policiais militares. A Polícia Civil 

conta hoje com 29 mil 455 policiais, sendo 28 mil 314 em atividade e mil 141 em 

formação da Acadepol, nossa academia de Polícia Civil. A Polícia Técnico científica 

conta com três mil 307 policiais, sendo três mil 278 em atividade e 29 em formação. 

Nós temos hoje nas nossas policiais a formação de dois mil 731 soldados, e 619 alunos 

oficiais. Na Polícia Civil temos hoje na Acadepol 116 escrivães, 27 investigadores, além 

desses 998 empossados agora semana passada. Eu quero esclarecer que tivemos mil 240 

nomeações.  
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Acontece que alguns policiais migram de uma para outra carreira. Isso é algo que 

vamos corrigir na Polícia Civil. No nosso próximo concurso que já está autorizado, o 

governador Geraldo Alckmin autorizou a abertura de concurso para dois mil 750 novos 

policiais civil, mais os remanescentes. Ou seja, nós vamos praticamente zerar o déficit 

da Polícia Civil come se concurso, porque serão os aprovados e mais aqueles que 

alcançarem a nota de aprovação. Isso normalmente representa um efetivo de 60, 70% 

daqueles que conseguem superar o número previsto no edital. Tivemos mil 240 

nomeados, mais empossados 998. Na Polícia Técnico Científica estamos em formação 

com 29 policiais técnico científicos. Estamos preparando, está na fase final, a nomeação 

de mais 324 policiais técnico científicos, de todas as carreiras da Polícia Técnico 

Científica.  

Fora isso temos um concurso em andamento na Polícia Militar para duas mil e 

200 vagas de soldados de segunda classe. 74 vagas para tenentes médicos e 221 vagas 

para alunos oficiais. Como falei agora a pouco, vamos abrir concurso para a Polícia 

Civil, sendo 250 vagas para delegado de polícia. E observo que isso deve, praticamente, 

eliminar realmente o déficit de delegados. 800 escrivães, 600 investigadores, 200 

papiloscopista, 300 agentes de comunicação, 400 agentes policiais e 200 auxiliares de 

papiloscopia. Ao longo dessa gestão do nosso governador Geraldo Alckmin, 31 mil 957 

policiais foram nomeados no estado de São Paulo. Estamos falando da gestão de 2011 

chegando agora a 2017. Praticamente 32 mil policiais foram nomeados.  

Não existe no Brasil força policial do tamanho desta que resulta só das nomeações 

feitas de 2011 a 2017. Não existe. Não tem nenhuma polícia desse tamanho. Mesmo 

com todas as dificuldades. Porque de 2013 para cá, todos sabemos, começamos a viver 

um momento de grave e séria crise financeira e econômica no nosso país. Mesmo com 

todas essas dificuldades não deixamos de realizar nomeações dos nossos policiais, 

policiais militares, civis e técnico científicos. Cada vez é mais difícil, mas nunca 

deixamos de realizar esse tipo de contratação. Também a mercê da parceria do trabalho 

da Assembleia Legislativa e do governo do estado, ao longo dos últimos anos criamos 

as jornadas extraordinárias de trabalho de policiais civis e militares.  

Isso possibilita que o nosso contingente de policiais civis e militares seja 

reforçado no dia a dia dando efetividade, dando mais eficiência a segurança do cidadão 

aqui de São Paulo. Tivemos na atividade de delegada, por exemplo, que é uma 

excelente parceria existente entre as prefeituras e a Secretaria da Segurança Pública e a 

Polícia Militar, temos 64 cidades participando desse programa. São mil e 600 vagas, ou 
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seja, mil e 600 policiais militares trabalhando a mais no dia a dia e recebendo do cofre 

desses municípios. A Dejem, que é a jornada extraordinária da Polícia Militar foi criada 

por essa Assembleia em 2013 e representa hoje três mil 669 vagas diárias, ou seja, três 

mil 669 policiais que estão na rua recebendo uma jornada extraordinária e oferecendo 

ao cidadão aqui do estado de São Paulo uma melhor segurança. No ano passado 

inauguramos a Dejec, que é a jornada extraordinária da Polícia Civil. Mil 293 vagas 

foram destinadas só para o litoral de São Paulo para possibilitar aquilo que era um 

gargalo para as nossas polícias. O deputado Coronel Telhada e o deputado Delegado 

Olim, Gil Lancaster sabem que o reforço era só da Polícia Militar. Com o reforço no 

litoral você criava um cargo nas delegacias porque você não tinha o equivalente de 

reforço da Polícia Civil.  

Desde ano passado nós criamos esse Dejec e a Dejec passou a eliminar esse 

gargalo na operação verão, no policiamento no litoral. Continuando um pouco a 

explanação a respeito dos investimentos, as nossas polícias têm uma frota que o número 

assombra. A Polícia Militar conta hoje com 22 mil 738 viaturas. O corpo de bombeiros 

com outras duas mil 301 viaturas. A Polícia Civil com nove mil e 40 viaturas. 

 

O SR. PRESIDENTE – DELEGADO OLIM – PP - Isso é caracterizado ou 

descaracterizado. 

 

O SR. MÁGINO ALVES BARBOSA FILHO - Misturado. Por exemplo, agora 

recentemente autorizamos a compra de viaturas para Polícia Civil. São 80 viaturas, 

estamos na fase final da licitação. A maior parte das viaturas são descaracterizados. 

 

O SR. - Bombeiros quanto, Dr. Mágino? 

 

O SR. MÁGINO ALVES BARBOSA FILHO - Duas mil 301 viaturas. O total 

de viaturas no estado fica em 34 mil 658. Outro número que impressiona é o número de 

aquisições que foram realizadas na gestão do governador Geraldo Alckmin 

compreendido o período de 2011 a 2017. Polícia Militar 11 mil 672 viaturas, 

investimento de 597 milhões de reais. Polícia Civil, três mil 641 viaturas, investimento 

de 241 milhões de reais. Polícia Técnico Científica, 487 viaturas, investimento de 36 

milhões de reais. O investimento total na aquisição dessas viaturas, na ordem de 874 

milhões de reais. Isso nesse período dessa gestão do governador Geraldo Alckmin.  
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Esse ano com toda essa crise, deputado Olim, nós investimos 81 milhões de reais 

em viaturas para nossas polícias. As dificuldades não permitiram que conseguíssemos 

adquirir mais viaturas, mas fizemos ao longo desse ano a maior compra de viaturas, por 

exemplos, da Polícia Militar até hoje. E isso, deputado Telhada, foi para compensar a 

dificuldade que tivemos ano passado na aquisição de viaturas. Isso é algo que tenho 

reconhecimento por todos que vêm aqui para São Paulo. Viaturas novas, potentes, bem 

cuidadas, que mostram o cuidado que o estado deve ter com suas forças policiais e com 

seus policiais.  

Quero aproveitar para saudar o deputado Celso Nascimento. Orçamento da 

Secretaria da Segurança Pública. Em 2015 tivemos um orçamento da ordem de 20 

bilhões 433 milhões 773 mil 844 reais. 2016 tivemos um orçamento muito parecido, 40 

milhões a mais do que o orçamento de 2015. O de 2017 já foi um orçamento que teve 

um acréscimo mais considerável ainda, graças ao trabalho, principalmente desta Casa, 

que procurou solucionar as dificuldades que tínhamos e teremos esse não de novo.  

Eu estive reunido agora com o deputado Vinholi para tratar exatamente deste tema 

nesta semana, para tratar do orçamento da Secretaria da Segurança Pública, a 

necessidade que nós teremos de tentar melhor um pouco a proposta que foi 

encaminhada aqui para esta Casa. Mas o nosso orçamento de 2017 foi de 21 bi e 500 

milhões de reais.  

Nós investimos não só em viaturas ou armamento. Armamento estamos fazendo 

agora a primeira licitação internacional. É a primeira que se tem conhecimento aqui no 

Brasil. No estado de São Paulo é a primeira vez que se faz uma licitação internacional. 

E já me falaram que é a primeira que ocorre no Brasil. Porque no Brasil já se comprou 

armamento de procedência estrangeira, mas comprou sem licitação, com dispensa de 

licitação. Aqui acredito que a melhor opção é fazer com a licitação para estimular a 

concorrência entre os fabricantes de armamento, sem qualquer tipo de preferência. O 

que as nossas policiais querem, o que o secretário da segurança pública quer, o que o 

nosso policial quer é uma arma segura, uma arma eficiente, uma arma que dê ao policial 

a segurança de quem nem ele vá se ferir e nem ele vá ferir. 

 

O SR. PRESIDENTE – DELEGADO OLIM – PP - Que não faça ele de vítima. 

 

O SR. MÁGINO ALVES BARBOSA FILHO - Exatamente. Para isso estamos 

realizando essa licitação internacional para a compra de cinco mil armas destinadas, 
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inicialmente, as tropas especiais da Polícia Militar. A Polícia Civil já tem verba 

destinada para aquisição de duas mil e 500 armas, também por licitação internacional. 

Com isso nós pretendemos, ao longo do tempo, substituir todo o armamento existente 

por armamento que dê ao nosso policial essa segurança a que eu me referia agora a 

pouco. Investimento em tecnologia. Nós estamos modernizando a rede lógica de 

distritos policiais. Temos feito isso também nas companhias da PM. Nós continuamos a 

investir em um programa que já é muito conhecido de todos, que é o programa detecta. 

Ele é um programa objeto de críticas, mas críticas às vezes de quem não conhece a 

realidade dessa extraordinária ferramenta de tecnologia. Para que os senhores tenham 

uma ideia, de final de 2014 até o dia dez de novembro, ou seja, há 15 dias, o balanço de 

pessoas presas em flagrante com a utilização do detecta, cinco mil 851 pessoas foram 

presas em flagrante com o emprego do detecta. Quatro mil 185 veículos foram 

interceptados. 375 armas de fogo foram apreendidas. Na capital os números 

impressionam ainda mais, porque eles vêm de agosto de 2016, ainda na gestão do 

prefeito Fernando Haddad, fizemos o primeiro acordo de operação entre o governo do 

estado e a prefeitura do município ainda na gestão Fernando Haddad. Naquela 

oportunidade conseguimos começar a implantar o detecta na capital.  

Em fevereiro deste ano, no início da gestão João Dória, nós implantamos em toda 

a capital o detecta. Os números impressionam, deputado Olim, três mil 859 pessoas 

foram presas em flagrante só na capital. Dois mil 845 veículos foram interceptados e 

244 armas foram apreendidas. Ou seja, é inegável que o investimento que vem sendo 

feito nesta ferramenta tecnológica é um investimento muito bem-vindo. O dinheiro 

gasto é um dinheiro bem gasto. Hoje a contratação que nós temos é com a empresa de 

processamento de dados do próprio governo do estado. Nós temos a garantia de que o 

equipamento funciona o tempo inteirinho, que o sistema está pronto para oferecer ao 

cidadão de bem a segurança que ele tanto merece.  

Eu vou falar um pouco depois na operação da “cracolândia”, que foi objeto de 

uma série de questionamentos por ter completado seis meses. Eu já volto. Mas eu 

gostaria de falar alguns números dos indicadores criminais do estado. A primeira coisa 

que tenho que falar, é que isso não é mérito do secretário. Indicador criminal o mérito é 

do homem, da mulher, da polícia que está todo o dia na rua, é do nosso patrulheiro, da 

nossa patrulheira, do nosso policial civil, do nosso policial técnico cientifico. O 

secretário é uma espécie de maestro desse time extraordinário de homens e mulheres 

que compõe a segurança pública do estado de São Paulo. Feito esse registro, eu queria 
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falar com muito orgulho do que vem acontecendo aqui no estado de São Paulo ao longo 

dos últimos anos.  

Vou falar só do número de vítimas e não do número de homicídios, porque o 

número de vítimas normalmente é maior que o número de homicídios. Em 2001 

tivemos 13 mil 133 vítimas de homicídios no estado de São Paulo. Esse número caiu em 

2012 para 12 mil 532, foi caindo até chegar em 2016 e esse número já caiu esse ano 

também. Em 2016, esse número caiu para três mil 664 vítimas. Dez mil mortes a menos. 

Dez mil vidas poupadas. Esse número cai mais ainda esse ano. Podemos, sem risco de 

errar, afirmar que com todos os nossos problemas, São Paulo, no país, é o lugar mais 

seguro para se viver. Não só a nossa capital é a capital mais segura entre todas as 

capitais, como nosso estado é o estado mais seguro entre todos os estados.  

Eu tenho aqui números dos demais estados. Esses dados que estou dando são 

referentes a 2016. O estado com a maior taxa de homicídios em 2016 foi o estado de 

Sergipe. Já não é mais hoje, se eu não me engano o estado de Pernambuco é o que tem 

maior número de homicídios. 53,8 homicídios para um grupo de 100 mil habitantes. O 

estado de São Paulo, número de 2016, 7,9 homicídios. O Brasil 19,5 homicídios para o 

grupo de 100 mil habitantes. Estado de São Paulo 7,9. Esse é um número que deve 

encher de orgulho não só o secretário da segurança pública, deve encher de orgulho o 

povo de São Paulo. Porque isso demonstra também um grau de amadurecimento da 

nossa população. Não resta a menor dúvida. Isso é trabalho de eficiência das nossas 

polícias? É sim. É trabalho de patrulhamento, é trabalho de uso de ferramentas 

tecnológicas com o Infocrim, onde podemos monitorar as manchas de criminalidade, 

direcionando da melhor forma possível o policiamento preventivo para evitar esse tipo 

de ação. Outra coisa que chama atenção aqui no estão de São Paulo, foi a adesão da 

população ao plano nacional de desarmamento.  

Quero deixar muito claro uma coisa, o cidadão de bem, acredito que ele tem todo 

o direito de ter sua arma, o que precisamos combater é a arma ilegal, a arma daquele 

homem que procura comprar no mercado negro, procurar comprar uma arma que já é 

produto de um outro crime, é um produto provavelmente de um homicídio, de um 

latrocínio. O que precisamos combater é essa arma. Você ter armas registradas, 

regulares, ter o cidadão apto a utilização da arma... E aí eu sou favorável que a 

utilização da arma se dê naquele reduto sagrado do cidadão, que é a sua casa. Acho que 

o porte banalizado da arma, e era isso, deputado Coronel Telhada, o senhor cansou de 

ver isso na sua atividade profissional, era isso que causava mortes banais. O homem de 
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bem que por conta de uma discussão com o amigo de quem é que vai pagar a cerveja, 

chegava uma hora e atirava no outro. Arma para quem tem a capacidade e aptidão para 

utilização, arma para ser guardado em casa, registrada, controlada pelos organismos 

policiais, eu acredito que isso é algo que devemos alcançar na nossa sociedade.  

Agora, é nosso dever ir buscar e isso temos feito. Tem diminuído? Muita gente 

fala: “está caindo a apreensão de armas”, está caindo sim, porque também está 

diminuindo o número de armas ilegais. Vai chegar um dia que vai cair mais ainda, 

porque não tem dia que as nossas policiais não apreendam armas de porte na mão de 

cidadão com antecedente ou às vezes cidadão sem nenhum tipo de antecedente. Isso é 

natural. Nós temos aqui números.  

O estado vizinho, do Rio de Janeiro... eu até evito porque o Rio de Janeiro está 

passando por um momento muito peculiar, é muito difícil estabelecermos comparação. 

E nem é minha intenção estabelecer comparação com nenhum estado, muito menos com 

o estado do Rio de Janeiro. O que o estado do Rio de Janeiro merece de nós é o respeito, 

a atenção, e São Paulo já fez isso para garantir que as olimpíadas fossem realizadas lá, 

nós mandamos mil policiais da ativa e dois mil e 500 policiais militares da reserva para 

garantir que aquele evento pudesse ocorrer. Fizemos um sacrifício momento no nosso 

policiamento para poder garantir que o Brasil pudesse receber um evento da importância 

das Olimpíadas com toda a segurança. E o que vimos foi o nosso policial muito 

orgulhoso. Eu não assisti nada da Olimpíada, minha participação foi entrar em um avião 

com a tropa de São Paulo, um avião da força aérea, eu desci na base aérea do Galeão, 

conversei com toda a tropa que estava reunida, eu fui na última leva conversar com 

nossos amigos que foram para lá. E o quê? Nós vimos lá a tropa com muito orgulho de 

estar prestando aquele serviço. Graças a Deus tivemos nossos mil homens da ativa e 

nossos dois mil e 500 homens da reserva retornando para o nosso estado sem nenhum 

tipo de problema. Teve um homem nossa da reserva que sofreu um infarto lá, mas por 

causas naturais, sobreviveu, mas foi o único incidente envolvendo um policial militar. É 

motivo de muito orgulho para todos nós. Os números que estamos falando são números 

que impressionam.  

O Rio de Janeiro, como eu dizia, a taxa lá é de 27,8, vou repetir a de São Paulo 

7,9. Isso é de 2016. Esse número não é da Secretaria da Segurança Pública de São 

Paulo, esse número é do Fórum Brasileiro de Segurança. Esse número infelizmente 

subiu. Isso chama muito a atenção porque falamos que isso retrata um pouco o que é a 

nossa polícia de São Paulo. No Brasil não existe maior proporção entre o número de 
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policiais efetivos em exercício e o número de habitantes. Não existe maior proporção do 

que no Distrito Federal. Não existe também nenhuma polícia no país que receba um 

salário melhor do que o salário do Distrito Federal. E lá o índice é de 19,7 homicídios 

por grupo de 100 mil habitantes, enquanto o número aqui de São Paulo é 7,9. Isso é 

fruto do trabalho incansável de homens e mulheres que saem a rua todo santo dia com a 

missão de proteger o cidadão de bem de São Paulo. Dispostos a dar sua própria vida 

sem se quer conhecer aquele a quem ele está defendendo. Mas esses são os números que 

eu sempre digo, impressionam. Hoje aqui no estado a nossa taxa de homicídios já caiu, 

ela está na ordem de 7,5. Na capital é mais impressionante ainda.  

O número de ocorrências de homicídios na capital é de 6,06, ocorrências por 

grupo de 100 mi habitantes. Nós gostamos muito de comparar cidades estrangeiras. Vou 

dar um exemplo, Chicago, terra do presidente Obama. Deputado Cassio Navarro, o 

senhor tem ideia de qual o índice de lá? 14 homicídios por grupo de 100 mil habitantes. 

É impressionante. E era a terra do presidente dos Estados Unidos até pouco tempo. Aqui 

na capital 6,06. Em Nova Iorque, todos fazem uma ideia... A Nova Iorque que 

conhecemos é Manhattan, para começar. Quando acrescentamos a Nova Iorque Bronx, 

Harlem, a taxa dispara. Mas Nova Iorque com aquele efetivo todo de polícia, embora 

tenha diminuído sensivelmente, nós antigamente olhávamos e em cada esquina você via 

um policial, hoje já não é mais assim. Mas a taxa é algo em torno de 3.8, alguma coisa 

assim. Ou seja, a nossa taxa é uma taxa de um padrão de uma cidade realmente de 

primeiro mundo. Temos várias outras capitais fora do Brasil que tem a taxa muito mais 

elevada do que a taxa de São Paulo. A nossa taxa hoje é algo que é muito significativo 

para nós. 

 

O SR. - O estado se assemelha mais ou menos ao estado de São Paulo. 

 

O SR. MÁGINO ALVES BARBOSA FILHO - No estado de São Paulo a taxa 

hoje... 

 

O SR. - Qual estado que se assemelha mais ou menos? 

 

O SR. MÁGINO ALVES BARBOSA FILHO - Santa Catarina não divulga o 

número de casos, mas ela divulga a taxa de vítimas. Enquanto a nossa é de 8,2 vítimas, 

a de Santa Catarina é a mais próxima nossa, 12,9. 
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O SR. - A Flórida parece que é parecida, é mais baixo que Nova Iorque. 

 

O SR. MÁGINO ALVES BARBOSA FILHO - Eu acredito que sim. 

 

O SR. - Secretário, poderia responder novamente o número de Sergipe e 

Pernambuco, a taxa. 

 

O SR. MÁGINO ALVES BARBOSA FILHO - Sergipe a taxa de homicídios é 

de 56,8, isso de 2016, Pernambuco 43,7. Nós tivemos ao longo desse ano, estamos 

conseguindo a redução de alguns indicadores importantes. Depois de seguidas altas, nós 

tivemos a redução no indicador de roubo de carga. Nós estamos no segundo mês de 

redução do indicador de carga. E os números que eu tenho do dia a dia, demonstram que 

nós deveremos ir para o terceiro mês de redução do indicador de roubo de carga. Ainda 

assim ele deve ser o único indicador ao lado do estupro com alta no ano de 2017. Todos 

os demais indicadores terão redução.  

Vou falar de dois indicadores que chamam muito atenção da população. O roubo 

em geral, estamos no ano de 2017 tendo uma redução de 4.28%. Lembrando que ano 

passado, 2016, no auge da crise, tivemos estados que tiveram aumento de 34% no 

roubo, 17%, 14%. Só o estado do Amazonas teve redução. E o estado de São Paulo teve 

um acréscimo em torno de 4%. Boa tarde deputada Rita Passos. Esses anos estamos 

tendo até agora uma redução d e 4,2%. Roubo de veículo o estado de São Paulo vem 

sendo um exemplo na redução desse crime. Ano passado e ano retrasado tivemos 

redução. E esse ano até agora a redução é na ordem de 11.73% nos roubos de veículos. 

Isso é muito importante, altera alguns parâmetros.  

No ano retrasado conseguimos fazer com que as apólices de seguro no estado de 

São Paulo não sofressem correção. Não conseguimos abaixar, porque e difícil fazer o 

pessoal do mercado financeiro baixar algum valor. Mas conseguimos fazer com que não 

tivesse reajuste. Nós estamos negociando o mesmo tipo de coisa porque estamos 

provando que enquanto em alguns estados não estão conseguindo se quer fazer o 

seguro, aqui estamos tendo redução do número de roubo e furto de veículos. Isso é um 

dado muito importante porque isso mexe também com a sensação de segurança de todo 

o cidadão. Temos outro caso que é uma referência no país. Roubo e explosão de caixa 
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eletrônico. Nós tivemos ao longo do ano de 2013, 951 ocorrências de roubo e explosão 

de caixa eletrônico.  

De 2013, esse número foi caindo. 2014, 423 explosões. 2015, 285 explosões. 

2016, 119 explosões. Esse ano, até agora, estamos chegando próximo do final do ano, 

77 explosões. Esse número demonstra que deve estar ocorrendo uma migração desse 

tipo de crime para fora das nossas fronteiras. Isso é algo que já li a respeito 

ultimamente, de que em outros estados estariam ocorrendo esse tipo de situação. Eu fui 

questionado em uma entrevista recentemente a respeito disso e eu falei: “não posso 

responsabilizar minha polícia pela eficiência dela. Se estamos prendendo as quadrilhas 

aqui...” e é interessante notar, Srs. Deputados, que essas quadrilhas normalmente não 

eram de pessoas do estado de São Paulo. Nós prendemos quadrilhas de ladrões de caixa 

eletrônico da Bahia, de Minas Gerais, do Paraná, que vinham para cá estourar caixa 

eletrônico.  

O que temos feito é um trabalho de inteligência. E aqui quero enaltecer tanto a 

inteligência da Polícia Militar quanto a inteligência da Polícia Civil na prevenção desse 

tipo de conduta criminosa. Um exemplo do trabalho de inteligência foi o fato de que 

nós, Deic, Rouba Banco, conseguimos evitar aquele que seria, com certeza o maior 

assalto da história do planeta. Sem nenhum disparo de arma de fogo, prendemos os 17 

envolvidos e evitamos que aquele crime chegasse a consumação. Trabalho de 

inteligência, uso de ferramentas tecnológicas de última geração, inclusive o Detecta, 

para que pudéssemos ter um resultado eficiente. Temos várias ocorrências emblemáticas 

que ocorreram esse ano que faz com que nós saibamos que podemos confiar na 

inteligência das nossas polícias porque ela trabalha diuturnamente para evitar a 

criminalidade. Como não quero me alongar muito, fico à disposição de V. Exas. Para 

responder qualquer tipo de questionamento. 

 

O SR. - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE – DELEGADO OLIM – PP - Primeiramente queria 

parabeniza-lo. Pelo que o senhor colocou aqui, o senhor mostrou todas as três policiais 

mostrando o belo trabalho que elas vêm realizando na sua gestão sobre seu comando. 

Com certeza, no interior o que mais as pessoas se preocupam são dos caixas eletrônicos 

que soa estourados.  
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Vocês perceberam que hoje o interior está um pouco mais violento que a capital, 

porque o efetivo é um pouco menor e a violência está começando a sair um pouco da 

capital. Parabenizando mais uma vez tudo o que foi falado pelo senhor. Tinha umas 

escolas que entraram, estavam assistindo os alunos da escola, que são os vereadores 

mirins da Nova Europa, cidade próxima de São Paulo, estavam todos aqui. Só vou falar 

porque eles ficaram o tempo inteiro assistindo o senhor falar. E vi que estavam todos, 

jovens, aprendendo o que está acontecendo. A escola Anita, Metidieri, Nilva Kfouri. 

Eles estavam participando, mostrando que os jovens estão interessados em conhecer a 

Assembleia e ficaram mais tempo, com certeza, aqui nesta comissão que o assunto é 

interessante. Assunto de polícia é interessante. Desculpa, mas nós só brincamos de 

polícia e ladrão, ninguém brinca de promotor e juiz, não fica bravo conosco, doutor, os 

dois promotores aqui. 

 

O SR. - Pela ordem, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE – DELEGADO OLIM – PP - Pois não, pode falar. 

 

O SR. - Só confirmando exatamente a presença dessas crianças, são de Nova 

Europa. Eles ficaram impressionados com o que estavam ouvindo. Fui me despedir 

deles, estavam impressionados com o secretário. É assim que acontece. 

 

O SR. PRESIDENTE – DELEGADO OLIM – PP - Isso é interessante para 

nós, alguns já conhecem bem, eu, Telhada, para saberem o tamanho que é essa 

Secretaria de Segurança Pública, o tamanho e a responsabilidade de comandar uma 

Secretaria de Segurança Pública. Porque o respingo que cai lá embaixo cai aqui para o 

secretário, porque o secretário segura tudo. Parabéns mais uma vez. Eu vou abrir as 

inscrições. Vamos ser rápidos. 

 

O SR. - Pela ordem. 

 

O SR. PRESIDENTE – DELEGADO OLIM – PP - Quem pediu pela ordem? 

Coronel Telhada. Vou colocar aqui na lista de quem foi o primeiro. Você quer perguntar 

já? 
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O SR. CORONEL TELHADA – PSDB - Você que manda, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE – DELEGADO OLIM – PP - Já te chamo, V. Exa é o 

terceiro, pode ser? 

 

O SR. CORONEL TELHADA – PSDB – Sim, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE – DELEGADO OLIM – PP - Deputado Gil Lancaster 

tem a palavra. 

 

O SR. GIL LANCASTER – DEM - Muito boa tarde secretário Mágino, Dr. 

Turra, sempre uma honra recebe-los aqui. O senhor sabe muito bem que eu sou um 

profundo admirador do seu trabalho, conheço o seu trabalho, parabéns por tudo o que o 

senhor tem feito. O senhor nos trouxe números aqui que nem eu sabia. O senhor falou 

sobre ferramentas tecnológicas, de primeiro mundo, números impressionantes, 

inquestionáveis, investimentos recordes em viaturas e na contratação também.  

Os menores indicies de criminalidade, um exemplo para esse país, taxa de São 

Paulo 7,5% enquanto os estados de Sergipe, 53,8, Pernambuco 43,7 e aí vai. Eu gostaria 

de saber do senhor, secretário, o que o governador – porque eu sei que você não tem 

culpa disso – pensa do nosso policial que é o mais bem treinado. Que traz, como o 

senhor disse, o senhor não faz nada sozinho, nem nós, nós fazemos em conjunto, essa 

tropa de milhares de homens que se dedicam a população do estado de São Paulo como 

eu me dediquei durante sete anos da minha vida, sem direito a hora extra, sem direito a 

nada disso.  

Esses cento e pouco mil homens e mulheres que compõe as polícias civil e militar. 

Sendo que, só para repetir novamente, o índice de Sergipe, 53,8. E segundo o G1, um 

policial militar de Sergipe ganha em torno, o inicial, de três mil 551, o de Pernambuco 

três mil 366, e o policial militar de São Paulo dois mil 900 e alguma coisa, inicial. Se o 

nosso índice é o mais baixo, nosso policial protege realmente a população, se dedica 

como eu sei que se dedica. Por que é um dos piores salários da federação? E o que o 

governador tem feito? Se tem algum projeto ou não para reconhecer todo esse trabalho. 

7,5% é um recorde mundial, quase.  

Eu me sinto seguro em andar em São Paulo com a nossa tropa, com a nossa 

Polícia Civil e militar que são homens realmente dedicados e que sustentam a sua 



15 
 

família, às vezes, com muitos filhos. Eu nunca vi um índice tão grande de suicido com 

tenho visto hoje entre os policiais. Eu sei que se fosse da sua vontade o senhor daria 

aumento agora para nós, para os policiais. Mas eu gostaria de saber o que o nosso 

governador pensa dessa tropa de elite que ganha o pior salário da federação. 

 

O SR. CORONEL TELHADA – PSDB - Pela ordem. 

 

O SR. PRESIDENTE – DELEGADO OLIM – PP - Pois não, Coronel Telhada. 

 

O SR. CORONEL TELHADA – PSDB - Queria propor a V. Exa. que os 

deputados fizessem os questionamentos ao senhor secretário e ele respondesse ao final. 

Porque se for responder um a um acho que não vamos... 

 

O SR. PRESIDENTE – DELEGADO OLIM – PP - O problema é que depende 

da pergunta, será que ele vai lembrar? Serão perguntas rápidas? 

 

O SR. CORONEL TELHADA – PSDB - Alguém fosse anotando, da sua 

assessoria. 

 

O SR. PRESIDENTE – DELEGADO OLIM – PP - Ele vai ficar aqui, mas ele 

responde rapidamente essa e já vai para outra. Acho melhor. Vocês acham melhor? 

 

O SR. - Acho melhor fazer todos os deputados. 

 

O SR. PRESIDENTE – DELEGADO OLIM – PP - A assessoria dele vai ter 

que anotar. Se tiver uma assessoria para fazer isso para ele. Aqui o senhor entendeu, 

salarial. Próximo é o deputado Ed Thomas, por gentileza tenha a palavra. 

 

O SR. ED THOMAS – PSB - Cumprimentar o presidente Olim, Dr. Mágino, Dr. 

Sérgio Turra, dizer o privilégio de estar aqui e satisfeito por todas as explicações. É 

sempre importante estarmos melhorando com certeza os números no estado de São 

Paulo. É mais para tirar uma dúvida, Dr. Mágino. Nós tivemos as nomeações, zerando 

100% do concurso da Polícia Civil. E foram três cargos da Policia Civil, foram 

escrivães, investigadores e delegados. A pergunta que eu faço é porque realmente me 
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fizeram com a presença do senhor aqui na comissão de segurança. Deveriam ter tomado 

posse mil 240 novos policiais. A informação que eu tenho é que houve 281 faltas.  

Além dessas faltas que não serão respostas, já que não existem mais candidatos a 

serem chamados. Se haveria a distribuição de alguns candidatos para fazer os cursos no 

Deinter liberando mais espaço na Acadepol. Estimamos que 300 a 400 policiais podem 

optar por fazer o curso de formação fora da Acadepol e mais perto dos seus lares. O 

objetivo até dessa pergunta é que se pleiteei junto ao governador do estado essas 281 

vagas que não foram preenchidas na Polícia Civil, que poderia ser revertidas para a 

Polícia Cientifica. O governador tinha falado do mês de novembro, está encerrando, 

mas ainda não aconteceu. Houve essa falta de 281 policiais da civil e a verba nem o 

espaço serão utilizados. Poderiam ser chamados, com certeza, 605 policiais da 

cientifica, ou até mais por conta dos Deinteres.  

Essa é a pergunta que propuseram para que eu fizesse, para que eu levasse ao Dr. 

Mágino, ao Dr. Sérgio. E quero desde já agradecer o atendimento, que não é só um 

atendimento técnico, é um atendimento político, que na secretária do senhor e eu 

entendo ao Dr. Sérgio Turra, as trabalhadoras e trabalhadores da nossa secretaria, a 

forma de atendimento, o respeito à resposta, aquilo que é sim, aquilo que é não, mas 

esperava um momento desse para poder agradecer. Até porque no mais recente encontro 

eu fui com a prefeita Cássia de Presidente Epitácio, que tem o pôr do sol mais bonito do 

Brasil, o senhor precisa ir conhecer, logicamente, é lá nas barrancas, perto do Mato 

Grosso. E ela saiu realmente impressionada. E naquele dia, Dr. Mágino, ela falou: “em 

oito meses de mandato eu participei de muitas reuniões, foram só foto e café.  

A única que resolveu foi com o nosso secretário de segurança”, o senhor em um 

instante ligou para o Dr. Valmir Girardi, um trabalhador da nossa segurança, da nossa 

Polícia Civil em presidente prudente já resolvendo. Eu queria fazer esse agradecimento 

publicamente, parabeniza-lo. Dizer que nós podemos mais, que vamos conseguir mais, 

que temos muitos problemas, muitas dificuldades, mas temos muita gente de 

capacidade. E estender toda essa capacidade na palavra do deputado Gil, a nossa Polícia 

Militar e civil. Creio que só falta isso, melhorar a vida e o bolso deles porque com 

certeza vamos atingir um trabalho de excelência. Claro que não depende só da sua 

vontade, mas da caneta do governador. Mas leva também esse nosso pleito. Muito 

obrigado 
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O SR. PRESIDENTE – DELEGADO OLIM – PP - Já agradeço a palavra do 

sempre locutor, essa grande rádio do interior que é audiência máxima, o nosso deputado 

Ed Thomas. Quero também aqui agradecer a presença do nosso deputado Gilmar 

Gimenes, do nosso partido, obrigado pela sua presença. Com a palavra o coronel 

Telhada. Vamos ser as perguntas mais rápidas. 

 

O SR. CORONEL TELHADA – PSDB - Sr. Presidente, muito obrigado. Eu sei 

que talvez o nosso secretário nem tenha tempo de responder porque o nosso tempo está 

urge. Secretário, eu quero, em primeiro lugar, agradecer tudo o que o senhor tem feito, o 

senhor tem nos recebido, tem nos atendido, fora a nossa amizade com o pessoal, o 

senhor mandou para cá a lei de ingresso, o PLC 04, todos pedidos nossos que foram 

feitos através de indicações nossas, o senhor atendeu, muito obrigado. Queria dizer que 

o secretário ter feito um trabalho forte com nós que somos policiais, talvez os outros 

deputados não saibam, mas muitos pedidos que temos levado, por exemplo, um deles 

foi a extinção e cela na corregedoria da Polícia Militar, um trabalho junto com o do 

coronel Marcelino.  

Para quem não sabe, ainda tínhamos cela de isolamento na corregedoria. E graças 

ao trabalho do coronel Marcelino da corregedoria apoiado, lógico, pelo nosso secretário, 

isso é uma coisa que não existe mais hoje. É lógico, quando o policial tem que ser 

preso, houve alguma falha, ele tem que responder por isso. Mas dentro da metodologia 

atual, sem anda arcaico e nem medieval. Parabéns, secretário, pelo trabalho que tem 

feito. Uma outra coisa que queria dizer ao senhor, secretário, é que nesta comissão o 

senhor tem aliados. Nós somos policiais, trabalhamos juntos. Quando fizermos uma 

crítica ao senhor, entenda isso como funcional e jamais como pessoal. Essa crítica é 

para crescer o trabalho de todos. Nós temos a intenção que o senhor esteja sempre bem, 

porque o senhor estando bem na secretaria a população está bem também. Tenha essa 

comissão como sua aliada e o Dr. Turra também.  

Eu tenho algumas perguntas, eu sei que o senhor não vai ter tempo de responder, 

mas depois se quiser mandar alguma coisa para nós. Primeiro, um questionamento, uma 

dúvida, o futuro governador Márcio França, a partir de maio, possivelmente o senhor 

prossiga, não prossiga, nós queríamos ter um posicionamento disso, o senhor tem 

alguma ideia? 

 

O SR. PRESIDENTE – DELEGADO OLIM – PP - Abril. 
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O SR. CORONEL TELHADA – PSDB - Abril. Só até um bate papo, depois 

queríamos conversar sobre esse assunto. Eu tenho uma preocupação, secretário, reforma 

de quarteis e delegacias. O senhor viu que nessas últimas chuvas, deve ter chegado para 

o senhor os Whats Apps, principalmente do 91 DP. 

 

O SR. PRESIDENTE – DELEGADO OLIM – PP - A Globo fez essa matéria e 

colocou de primeira mão.  

 

O SR. CORONEL TELHADA – PSDB - Na Rota foi a mesma coisa. O quartel 

da Rota foi praticamente inundado, a tropa quando recolheu do patrulhamento teve que 

ir embora com a roupa toda molhada, porque quando se trocou no quartel a roupa estava 

inundada. Fora o que perderam de equipamentos porque foi tudo molhado.  

Desde que eu era comandante existe um projeto para se reformar o Batalhão 

Tobias Aguiar, porque o senhor sabe que aquela parede no fundo está caindo do lado da 

cavalaria, aquilo vai cair mais dia ou menos dia. Já vem há anos interditado esse local, 

inclusive. Que eu lembre, a reforma está por volta de 35 milhões. E urge essa reforma, 

porque o prédio é tombado pelo Condefat, aliás, não é reforma, é uma restauração. E 

quando aquele prédio cair alguém vai pagar caro, e que não pague com vidas, mas 

politicamente alguém vai pagar. É necessário urgentemente colocarmos isso no 

orçamento. Já até falei com Marco Vinholi sobre isso, porque é necessário essa reforma 

apesar da situação difícil que o pais se encontra. Que verificasse o papo da reforma 

também nas instalações policiais, militares e civis.  

Outro problema que temos é na área operacional. Creio que o senhor deve saber 

disso, que a Rota hoje tem 40 policiais afastados do policiamento operacional, sendo 

que são cinco oficiais. 40 policiais, senhor secretário, são dez barcas de rota, dez 

viaturas de Rota, afastados sem motivo. Porque eles não estão com restrição 

operacional, eles foram para o PA, PM, voltaram com liberação. Existem ordens 

internas na polícia reiterando esses homens da rua. Isso é um absurdo. Eu não tenho 

criticado isso, até ia conversar com o senhor, foi ótima essa reunião para trazer esse 

assunto publicamente ao senhor. Isso precisa ser revisto. Se o homem não tem restrição 

de rua, por que ele está fora da rua? Baseado em quê? Vamos mandar o cara embora da 

polícia se ele não pode trabalhar na rua, ele tem que ser mandado embora da polícia.  
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No segundo batalhão, secretário, no segundo BPM/M onde estaremos amanhã às 

16 horas, tem um tal de PRIC, é um policiamento, não sei se o senhor sabe disse, que 

também temos policiais afastados da rua nesse tal de PRIC. Inclusive esses homens são 

mandados para acompanha totalmente inversa onde eles trabalham. Inclusive temos dois 

primeiros sargentos no ostensivo a pé. Ou seja, desvirtuados do seu serviço, desviados 

de sua função e mal-empregados no policiamento. Isso está ocorrendo em todos os 

batalhões, homens prontos para o combate na criminalidade estão sendo, entre aspas, 

punidos, colocados no policiamento ostensivo a pé. Por quê? Porque ativaram 

confronto. Se houver ilegalidade vamos prender esses homens, se não houver 

ilegalidade eles têm que ser plenamente valorizados e colocados no seu patrulhamento 

normal. Mais uma vez a pergunta sobre o reajuste, temos batido duro nisso, para 

policiais civis, militares, homens da secretaria que não é a do senhor, mas falamos na 

segurança em geral. Inclusive até me propus aqui... estou saindo do PSDB, V. Exa. deve 

estar ciente disso, vou aguardar até março por causa da janela. Apesar do carinho que eu 

tenho pelo querido deputado Hélio Nishimoto, que é meu colega de bancada, mas já está 

decidido, não dá para continuar, com todo o respeito que eu tenho pelo nosso 

governador, mas não dá para continuar.  

Eu tenho até proposto não votar mais nenhum projeto do governo aqui nesta Casa 

enquanto não chegar o projeto de reajuste ainda esse ano, porque é uma promessa do 

governador. Gostaria que o senhor entrasse conosco neste braço de ferro, apesar que eu 

sei que politicamente para o senhor é difícil isso. Mas o senhor representa 150 mil 

homens e mulheres. E o senhor assim o fazendo, secretário, pode ter certeza que o 

senhor vai estar muito bem escudado e muito bem valorizado. Essa tropa precisa do 

secretário junto nessa luta pela valorização salarial. Outra coisa, fiz uma indicação para 

V. Exa., para o governador e para o comandante geral, abertura de concurso para dez 

oficiais músicos. Urge.  

Não existe tropa militar sem uma banda marcial. Desde os homens na idade média 

quando iam para a guerra, a banda ia tocando junto. Estamos sem oficiais músicos hoje, 

a banda está quase falida. Se não me engano tem teres ou quatro oficiais. Urgente o 

concurso para dez oficiais músicos. Bem como assim também temos a nomeação de 

oficiais dentistas e veterinários ainda em aberto. Já manei documento para o senhor, 

para que batesse nessa tecla também. Também fizemos o documento pedindo abertura 

de vagas de tenente coronel para o quadro de médico, dentista, musico, chacal e 

farmacêutico. Esses cinco quadros para em major. A carreira desses homens e mulheres 
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está totalmente podada, não tem como crescer nessas carreiras. Solicitaria que o senhor 

verificasse a criação dessas vagas para médico, dentista, músico, chacal e farmacêutico. 

O senhor falou em frota também. Crio que é do conhecimento de V. Exa. que a frota da 

Rota hoje são 110 viaturas. 90 dessas viaturas tem mais de cinco anos de serviço, 

segundo o que eu pude analisar. Está na hora de uma troca urgente. Eu sei dos seus 

esforços, agradeço e parabenizo.  

Mas pediria a V. Exa. também lembrar da Rota nessas trocas que eu sei que é uma 

das tropas que faz a confiança do senhor. E o armamento, só para fechar, o senhor falou 

da aquisição das novas licitações. O problema da Taurus, ela está fora do certame? Está 

resolvido? É um problema passado? Não preciso me preocupar com isso mais? Teremos 

novas aquisições daqui para frente, porque a Taurus todos sabem, é público e notório, 

até o Dr. Olim fez um trabalho forte aqui na lembrança dessas falhas. É um problema 

passado? Podemos deixar de nos preocupar com a Taurus e teremos novas aquisições? 

Muito obrigado, senhor secretário. 

 

O SR. PRESIDENTE – DELEGADO OLIM – PP - Agradeço o Coronel 

Telhada. Deputado Celso Nascimento, por gentileza. 

 

O SR. CELSO NASCIMENTO – PSC - Quero externar ao secretário os 

cumprimentos e a toda a equipe de policiais do DEIC pelo trabalho brilhante que 

aconteceu com a descoberta daquele túnel de 600 metros cavados para chegar ao cofre 

na base da distribuição do Banco do Brasil com proposta de roubarem um bilhão.  

E a Polícia Civil demonstrou a capacidade para executar essa operação. Parabéns. 

Foi muito grande e nobre este trabalho. Secretário, a delegacia legal que a Polícia Civil 

está desenvolvendo, que faz um trabalho de visitação às escolas. Eu tenho um projeto 

aqui na casa que lamentavelmente foi vetado que é o conselho contra as drogas nas 

escolas. E vendo que a delegacia legal vai exatamente ao encontro de buscar as práticas 

de crimes nas escolas, além de parabeniza-lo, gostaria de sabe ser estar prática está 

sendo ampliada as outras regiões das quais estamos tendo conhecimento. Eu creio que é 

uma ação muito forte e que nos ajuda a colocar os jovens no caminho mais correto e 

livrando de algo tão danoso que são drogas.  

Encerrando, o senhor falaria alguma coisa sobre a “cracolândia”, e vimos que as 

operações fizeram com que espalhassem pela praça Princesa Isabel, Alameda Cleveland 

e Helvética. E gostaria de saber se existe ainda mais alguns projetos que estão sendo 
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pensados para atender. Porque temos naquela região muitos comerciantes que sofrem 

com os ataques dos nóias e outras pessoas que participam da “cracolândia”. Qual o 

trabalho que está sendo preparado para minimizar o impacto da “cracolândia”.  

 

O SR. PRESIDENTE – DELEGADO OLIM – PP - Obrigado, deputado. 

Deputado Hélio Nishimoto. 

 

O SR. HÉLIO NISIMOTO – PSDB - Presidente delegado Olim, cumprimentar 

nosso secretário Dr. Mágino, adjunto dr. Sérgio Turra e demais companheiros aqui da 

bancada de deputados. Agradecer muito pelo momento que podemos ter essa 

explanação toda da prestação de contas através do artigo 52 A. Queria deixar vários 

testemunhos. Mas para anotar só a última frase depois que eu tenho uma colocação para 

fazer que eu acho necessário ser anotado. Mas agradecer, quero testemunhar aqui que 

das vezes que nós procuramos a secretaria e que somos bem atendidos, o atendimento 

especialmente sobre um problema de anos que tínhamos, que é a resolução em relação a 

Associação Brasileira de Pirotecnia, uma coisa aparentemente simples, mas que se 

arrastou durante longos anos e o Dr. Mágino com muita presteza resolver rapidamente.  

Quero deixar esse testemunho pelo trabalho que vem fazendo. E também 

cumprimentar toda a segurança porque na nossa região do Vale do Paraíba, São José 

dos Campos, temos líderes no comando, tanto da Polícia Militar. Quero cumprimentar o 

comando da Polícia Militar porque a coronel Eliane Nikoluk faz um excelente trabalho, 

colega do nosso deputado Telhada. E também no Deinter, cumprimentar pela presença 

do delegado Dr. Célio Silva. Ambos com muita seriedade e competência realizam o 

trabalho de segurança. Tanto é que nos últimos indicies apresentados tivemos a surpresa 

boa, tanto no latrocínio quanto no homicídio, uma redução muito grande, 25%, 28%.  

E ficamos muito satisfeitos. Porque no dia a dia, na presença da população, nas 

rádios, nos meios de comunicações, temos sempre as abordagens feitas pela população. 

E isso nos dá condições de apresentar. Porque quando eu estou presente nesses meios de 

comunicação, eu sempre falo até para que a população entenda que a polícia está aí para 

dar segurança para nossa população, ela não pode ser considerada inimiga do povo. Eu 

sempre saliento que são os nossos heróis, que colocam a vida à disposição para que 

tenhamos segurança. E isso até para efeito pedagógico. Tem sido muito importante.  

Quero agradecer muito tudo isso. Inclusive, os investimentos na região. 

Ampliação do Deinter com salas novas, auditório, tudo isso facilita bastante o trabalho 
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dos nossos policiais. Com os últimos concursos e os policiais que foram colocados à 

disposição do povo do estado de São Paulo, que queria só deixar nesse final uma 

colocação para que seja verificado. Temos no vale do Paraíba uma região 

geograficamente estratégica, não só para a economia, mas também para o criminoso.  

Temos um tráfico muito intenso e roubos de carga. Nesta situação o povo fica à 

mercê dos maiores indicies de criminalidade do nosso estado de São Paulo. É 

considerada a região metropolitana do Vale do Paraíba a região com maior índice de 

criminalidade. Quando eu vi que na distribuição dos policiais feita recentemente, fomos 

abordados pela população dizendo que 1,8% desses policiais foram para a região 

metropolitana do vale do Paraíba. E aquilo me deixou um pouco preocupado. É por isso 

que eu queria que fizesse um levantamento e se pudesse depois nos passar, para que 

esclareçamos à população que ficou surpreendida, porque os meios de comunicação, 

principalmente e o jornal da região, transmitiu essa informação. 1,8% somente do 

efetivo que foi colocado à disposição do estado de São Paulo nesses últimos momentos, 

1.8 foi para região metropolitana. Isso nos deixou bastante preocupados. E é isso que eu 

solicito que nos transmita depois, talvez um índice que seja o mais realista. Obrigado, 

parabéns a toda a segurança pública. 

 

O SR. PRESIDENTE – DELEGADO OLIM – PP - Obrigado pelos elogios. 

Quero agradecer a presença do deputado Luiz turco que faz parte desta comissão, que 

estava aqui do lado. Deputado Feliciano, por gentileza. Só não vai falar mal dos 

cachorros da Polícia Militar Pelo amor de Deus, vai devagar. 

 

O SR. FELICIANO FILHO – PSC - Só elogios. Serei breve por conta do 

adiantado da hora. Mas queria dizer que sempre tive um mal hábito de quando se tratava 

de segurança pública de procurar sempre mais o adjunto porque acho que o adjunto é 

mais operacional que o secretário. Trabalhamos juntos, mas é muito operacional. Desde 

que o Dr. Mágino era adjunto, quero mostrar aqui meu contentamento sempre com o 

tratamento que fui recebido. E quando o Dr. Alexandre foi para Brasília, acho que fui a 

pessoa que ficou mais na torcida para que o Dr. Mágino assumisse a secretaria. Até em 

um encontro com o governador, disse a ele, não apito nada aqui, mas eu sinto isso... 

 

O SR. PRESIDENTE – DELEGADO OLIM – PP - ...nessa época V. Exa. não 

tinha brigado com o governador. 
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O SR. FELICIANO FILHO – PSC - Ainda não. Essa é a parte que quero falar 

agora. De uns tempos para cá não tenho muitos elogios para falar do governador, todos 

sabem disso, tenho tido muitas restrições com relação a sua atuação. Mas eu quero dizer 

com relação a Secretaria de Segurança, eu não tenho como deixar de elogiar o 

governador pelo quadro. E o mais importante, quando o adjunto subiu para secretário e 

teve imediatamente o Dr. Sérgio Turras que dispensa apresentação, quando assumiu 

como adjunto, que é só elogios Dr. Turra, é uma pessoa que me ajudou muito não só 

pela sua experiência, mas pelo seu bom senso, discernimento, quando fomos aprovar a 

Depa, quando a manifestação da sociedade latente não suportávamos mais a questão de 

pedidos de delegacias especializadas em proteção animal. Quando veio essa solução, a 

TL, como sempre, só cria problema. Todos os projetos que tenho sancionado 100% 

deles pede veto na mesa do governador. Era um problema muito tranquilo. O Dr. Sérgio 

conseguiu colocar isso me bom termo e conseguimos aprovar. E estou aqui para fazer 

um pedido para criar um aplicativo para poder suprir as demandas que continua tendo. 

Eu sei que está em aprimoramento. Mas minha fala, deputado Olim, é só agradecimento 

a essa secretaria, aos dois, o que é muito difícil. Não tem como não elogiar o trabalho. 

Só temos a agradecer. Muito obrigado por tudo e vou encaminhar daqui a pouquinho a 

vocês e depois faço oficialmente. 

 

O SR. PRESIDENTE – DELEGADO OLIM – PP - Obrigado. Deputado 

Vinholi, a pergunta. 

 

O SR. MARCO VINHOLI – PSDB - Cumprimentar os colegas da comissão, 

colegas nobres, lutadores da segurança pública. O presidente Delegado Olim, Gil 

Lancaster, Telhada, enfim, todos membros aqui presentes. Helinho, Ed Thomas, 

Feliciano, Celso, Gilmar. Cumprimentar o secretário Mágino Alves e o querido Sergio 

Turra também pelo trabalho que vêm fazendo aqui no estado de São Paulo. Enquanto 

outros estados patinam, aqui em São Paulo nós melhoramos os índices ano após ano.  

As três policiais, como colocou muito bem o Delegado Olim, são da confiança da 

população do estado de São Paulo. Temos índices históricos atingidos esse ano e 

quebrando cada vez mais recordes. Muito por conta do trabalho firme que vocês vêm 

fazendo, que já é um acultura no governo do estado de São Paulo. Temos um momento 

importante na segurança pública, avanços principalmente na área de tecnologia. E eu via 
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muito bem, estive visitando o secretário recentemente, os avanços e as prefeituras 

buscam a parceira do Detecta, um programa que de forma inteligente identifica os 

veículos, os infratores que possam entrar e sair dos municípios e de forma cada vez mais 

crescente os prefeitos nos procuram aqui para poder implementar na sua cidade, Gil.  

O Detecta tem sido um importante avanço. Além disso, queria deixar, além de 

meus cumprimentos, uma pergunta. Hoje cedo eu vi postado, acho que do prefeito João 

Doria, vocês tiveram uma redução sobre as enchentes. Em conversa recente que o 

senhor me expôs e estamos conversando, seja com a bancada, ligada mais a segurança 

pública, seja no planejamento na questão do orçamento, da segurança pública, que sem 

dúvida merece toda nossa atenção, todo nosso empenho para que tenha cada vez mais 

investimento. É a terceira pasta que tem mais investimento no estado, mas nós sabemos 

da necessidade de valorização do funcionalismo e também de implementação e mais 

políticas e equipamentos. Mais perguntas. Eu vi lá hoje a questão das enchentes, se teve 

algum avanço na questão do CIC que foi feito para a Copa do Mundo e agora 

recebemos como um instrumento importante de inteligência que vai poder, em parceria 

com a prefeitura de São Paulo, me parece, fazer um monitoramento mais inteligente 

aqui da capital. Queria perguntar ao secretário o que tem avançado nesse sentido. 

 

O SR. PRESIDENTE – DELEGADO OLIM – PP - Ok. Muito obrigado 

deputado Marco Vinholi. Rapidamente a palavra ao deputado Gilmar Gimenes. Fique à 

vontade. 

 

O SR. GILMAR GIMENES – PP - Simplesmente para cumprimentar nosso 

presidente deputado Delgado Olim e todos os deputados presentes. Como terei que me 

ausentar, cumprimentar o secretário Mágino e toda sua equipe pelo belo trabalho que 

está desempenhando na secretaria. E fazer aqui minhas palavras do deputado Delegado 

Olim e do deputado Telhada para que realmente façamos todos os esforços para uma 

recomposição salarial dos nossos policiais. Obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE – DELEGADO OLIM – PP - Obrigado, deputado. A 

palavra ao deputado Luiz Turco, faça o favor. 

 

O SR. LUIZ TURCO – PT - Obrigado, Delgado Olim. Também quero 

cumprimentar todos os deputados, cumprimentar o secretário. Hoje, realmente, cheio de 
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secretários aqui, estamos nos dividindo. Acredito que deve ter sido um bom debate 

sobre a questão da segurança. Tem alguns deputados que são da área que têm levantado 

essa questão praticamente em todas as sessões aqui da Casa. E nós percebemos que a 

questão da segurança do estado de São Paulo é uma questão que precisa ser de fato 

debatida, precisa prestar atenção porque no dia a dia desse estado que parece mais um 

país do que um estado. O estado de São Paulo é um país aqui, com vários tipos de 

problemas, essas consequências todas. Imagino que não é fácil ser secretário desta pasta 

com tantos problemas que existe aqui no estado de São Paulo, e principalmente essa 

questão do funcionalismo público que tem sido debatido aqui também que é a questão 

dos salários dos policiais aqui no nosso estado de São Paulo Que queria levantar uma 

questão, rapidamente, com relação aquelas manifestações que houveram no estado de 

São Paulo. No dia 13 de junho, se não me falha a memória, de 2013, teve uma 

manifestação aqui contra o aumento da tarifa, a molecada foi para a rua, começou 

aquele quebra-quebra, aquela confusão que teve no estado, ainda o secretário era Dr. 

Alexandre Moraes. 

 

O SR. MÁGINO ALVES BARBOSA FILHO - Fernando Grela. 

 

O SR. LUIZ TURCO – PT - Era o Fernando? Achava que era o Alexandre. 

Enfim, teve um repórter, Sergio Silva que estava trabalhando e segundo ele e várias 

testemunhas, ele foi atingido por um abala de borracha, o que fez com que ele perdesse 

um dos seus... 

 

O SR. PRESIDENTE – DELEGADO OLIM – PP - Hoje ele está com ação. 

 

O SR. LUIZ TURCO – PT - Exatamente sobre isso, Delegado Olim. Hoje teve a 

segunda ação e o juiz indeferiu, justificando que não há provas que ele foi atingido por 

bala de borracha. A questão é o seguinte, nós que acompanhamos de perto essas 

manifestações, algumas corretas, outras não, tem de tudo nesse meio. E principalmente 

naquela época que todo mundo estava se manifestando contra qualquer coisa. Foi um 

período muito difícil da história do estado de São Paulo e do pais. Mas como é que a 

Secretaria de Segurança Pública trata essas questões? Eu fico tentando me colocar no 

lugar do policial, pai, muitos avôs. Eu fico tentando me colocar frente a frente em uma 
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situação dessa, da orientação que eu recebo pelo meu comandante. Gostaria de ouvir um 

pouco a respeito disso. 

 

O SR. PRESIDENTE – DELEGADO OLIM – PP - Doutor, rapidinho... 

 

O SR. - ...pela ordem, Sr. Presidente. Só queria propor ao senhor secretário que 

depois nos encaminhe esses dados que o senhor apresentou, que se puder sua assessoria 

encaminhar por e-mail para todos os membros da comissão. Pode ser? Para termos esses 

dados. Muito obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE – DELEGADO OLIM – PP - Com a palavra o Dr. 

Mágino. Sabatina. 

 

O SR. MÁGINO ALVES BARBOSA FILHO - Bem, senhores deputados. Em 

primeiro lugar quero agradecer as manifestações de apoio a Secretaria da Segurança 

Pública. Dizer que é nossa obrigação, eu e o Sérgio, até por formação, pelo jeito que nós 

tocamos a vida no dia a dia. Ele é meu colega de Ministério Público e meu amigo há 

mais de 25 anos. Nós sempre pautados a nossa vida pelo diálogo. Isso é muito 

importante para podermos ir para casa no dia a dia, no final da jornada de trabalho com 

a consciência absolutamente tranquila.  

Eu atendo diariamente dezenas de políticos, de parlamentares, de prefeitos, 

vereadores, no nosso estado inteiro, independentemente de cor, de bancada, eu não 

tenho nenhum tipo de preocupação nesse sentido. Sou um servidor público, do estado, a 

acepção da palavra. Eu e o Sergio Turra. Não há distinção entre aqueles que são 

atendidos na segurança pública. E o que procuramos fazer é isso, dar eficiência ao 

trabalho dessa extraordinária tropa do estado de São Paulo, extraordinária tropa da 

Policia Civil, Militar e técnico cientifica. Agradeço muito as manifestações de pareço 

pela Secretaria da Segurança Pública, de pareço pelos nossos policiais. Vou procurar, 

rapidamente, responder as questões aqui colocadas.  

Em primeiro lugar, essa é uma questão que já termina atingindo vários deputados, 

a questão posta pelo deputado Gil Lancaster, a questão salarial. É uma questão que 

aflige não só o secretário de segurança pública, não só os comandantes das nossas 

policiais, mas também o nosso comandante, o governador do estado. Ele determinou a 

Secretaria do Planejamento, da fazenda, que realizem estudos para viabilizar a aplicação 
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do reajuste que for possível para nossas polícias. Os senhores podem ter certeza 

absoluta que não é por falta de reconhecimento do extraordinário trabalho realizado 

pelos nossos policiais, é por aquilo que falamos toda hora na secretária, no palácio, é 

raspar o taxo para tentar acertar uma situação.  

Os senhores falaram aqui da grandiosidade dos números de São Paulo. O fato de 

você ter as maiores policiais que faz com que você tenha também o maior dispêndio 

com relação ao pagamento dos policiais. Eu sou o primeiro a reconhecer que os nossos 

policiais deveriam ter... Acho que não sou o primeiro, sou o segundo. O primeiro a 

reconhecer é o governador Geraldo Alckmin. E não só as nossas carreiras policiais, eu 

digo as carreiras policiais, todos sabem o carinho que tenho pelas nossas polícias, todos 

sabem que sou um homem despido do corporativismo. Sou, na verdade, um policial 

hoje dentro da Secretaria da Segurança Pública. Eu uso a camisa da Polícia Civil, da 

Polícia Técnico Científica e da Polícia Militar. Minha função é trabalhar por esses 

homens e mulheres que dão a segurança para o nosso povo de São Paulo.  

O governador do estado está atento, está cobrando da área técnica, eu tenho 

certeza que termos uma posição favorável e uma posição que vá levar não a situação 

que todos gostariam de ter, mas a situação de que for possível. Eu não me furto das 

reuniões de trabalho com as associações de classe das nossas polícias, todas as policiais. 

Eu vou lá ou eles vão até o meu gabinete. E nós ficamos conversando, expondo qual a 

verdadeira situação do estado. Eu passei a adotar uma pratica... Não sou um político na 

acepção mais clara da palavra, mas exerço um cargo político, portanto sou político. Na 

visão dos nossos efetivos, eu sou um político que não estou querendo falar a verdade 

para eles. O que eu passei a fazer? Passei a trazer técnicos da Secretaria da Fazenda para 

expor da maneira mais transparente possível os números do nosso estado. Mostrar o que 

é possível fazer o que não é possível fazer. Nós estamos atentos. Tenham os senhores a 

certeza de que isso é o ponto em maior evidencia no radar, tanto do governador como de 

seu secretariado como desse secretário em particular.  

Com relação a indagação feita pelo deputado Ed Thomas, nós já tivemos um 

problema na nomeação desses policiais civis. Quando se pega o processo da nomeação 

dos policiais civis, vai se notar que havia um parecer desfavorável para algumas 

carreiras, pela falta de recursos orçamentários. Nós teremos que suplementar. E o que 

aconteceu? O governador bancou para efetivamente acabar com todas as nomeações da 

Polícia Civil. Essas nomeações que não terminaram vingando, porque esses agentes 

deixaram de tomar posse, são essas nomeações que possibilitarão, efetivamente, que 
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façamos as nomeações da Polícia Técnico Científica. Faremos nos próximos dias, como 

disse no início da nossa reunião, a nomeação de 324 policiais técnico científicos de 

todas as carreiras da Polícia Técnico Científica.  

Meu caro deputado Coronel Telhada, eu vou verificar, em primeiro lugar, todas 

essas questões operacionais que o senhor mencionou, vou levantar todas elas. O coronel 

Joselito estava ali anotando todas essas situações. Vamos checar cada uma delas. Com 

relação ao quartel da Rota, o senhor sabe que eu não gosto muito da Rota. Eu, o senhor, 

o deputado Gil Lancaster, o delegado Olim que vai ser homenageado na sexta-feira... Já 

temos um projeto em andamento para reforma do quartel da Rota. É um prédio que 

merece essa reforça. Eu estive lá com o governador no dia da vacinação. O senhor 

estava lá. Fomos tomar aquele café gostoso. E o governador ficou impressionado com 

alguns problemas no quartel e me deu a determinação e ele mesmo me deu uma ideia, 

ele falou: “esse prédio não é tombado?”, “pois não, governador”, “vamos tentar arrumar 

uma verba no FID”, Fundo de Interesses difusos, aquele fundo que fica na Secretaria da 

Justiça. Estamos preparando o projeto na PM, para tentar obter recursos na Secretaria da 

Justiça. Como se trata de um prédio tombado, é muito razoável, um patrimônio não da 

Polícia Militar, mas do estado de São Paulo, que façamos a reforma daquele prédio. 

Oficiais músico, eu os recebi agora coisa de dez, 15 dias, eles tinham um pedido mais 

amplo de concurso. Eu conversei com eles, pedi que readequassem o pedido. Eu vou 

batalhar, despachar isso com o governador para que façamos um concurso para os 

oficiais músicos da nossa Polícia Militar.  

Essa indicação de V. Exa. com relação ao posto de tenente coronel, isso realmente 

é uma coisa que nos preocupa bastante em relação, inclusive, ao quadro médico, onde 

temos pouquíssimas vagas de tenente coronel. Eu também acho que merecia um estudo 

mais aprofundado, a criação de mais uma vaga de coronel para o corpo médico da 

Polícia Militar. Quero saudar o deputado Coronel Camilo.  

Com relação as viaturas da Rota, pode ter certeza, ano que vem na compra de 

viaturas, a Rota vai receber viaturas com certeza. Armamento, a Taurus está inabilitada 

para licitar no estado de São Paulo. E há um processo em andamento, que essa decisão 

final será do secretário, mas ele está em andamento ainda na Polícia Militar, que eu não 

sei, mas talvez um dos resultados possíveis é a declaração de inidoneidade da Taurus.  

Se isso acontecer, ela não poderá licitar no resto do pais. Eu vi outro dia em redes 

sociais a apresentação de uma nova arma da Taurus. Não estou falando que vamos 

comprar, Coronel Telhada, não vamos comprar não. Mas a ideia é a seguinte, fazer com 
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que uma indústria que já foi um orgulho da indústria nacional, que ela retome aquela 

vanguarda e ofereça ao mercado um armamento seguro, eficaz para o combate da 

criminalidade. Por hora ela não vai oferecer para nós, porque não vamos comprar 

armamento da Taurus em virtude de decisão administrativa já adotada no âmbito da 

Polícia Militar. Por isso que corre a licitação internacional, com várias empresas 

participando. Devemos ter o resultado desse procedimento licitatório em um curto 

espaço de tempo.  

A indagação do deputado Celso Nascimento com relação a delegacia legal, a 

nossa preocupação, deputado, é a mesma de V. Exa., precisamos da melhor forma 

possível, exercer um trabalho de orientação dos nossos jovens. As nossas polícias se 

desciam a esse tipo de programa. O Denarc faz, a Polícia Militar faz. Vamos continuar 

trabalhando para essa finalidade. A “cracolândia”, eu posso depois passar os números 

nesse relatório que vou passar por e-mail aos senhores, mas os números impressionam 

bastante. E os números também do resultado positivo do trabalho, não da Secretaria da 

Segurança Pública só, mas das entidades, tanto do município de São Paulo como do 

governo do estado visando a recuperação daquelas pessoas em situação de drogadição, o 

resultado desse trabalho é francamente favorável também nesse momento. Com 

ampliação de patrulhamento no local ali da “cracolândia”. A “cracolândia”, da forma 

como ela existia, ela não podia continuar.  

No dia 14 de maio, deputado, dia das mães, eu recebi uma ligação dando conta de 

que um casal, um médico e sua senhora com 60 e poucos anos de idade, vítimas de 

sequestro relâmpago, estavam sendo mantidos em cativeiro dentro da “cracolândia”. Eu 

não tinha mais como esperar um mês, dois meses, três meses, era algo que precisávamos 

fazer, não havia saída. Tínhamos os mandados, realizamos uma das mais eficientes 

operações policiais da história desse estado. 986 policiais civis e militares e nenhuma 

pessoa ferida. Nenhum efeito colateral. Isso foi um trabalho fantástico. E hoje a 

“cracolândia” existe, está aí, sabemos mas existe com outra configuração. Hoje ela é 

restrita a um trecho de uma praça, ela não impede mais o transito, ela não é mais um 

lugar onde outros tipos de crime ocorram. Existe comércio de droga, não há como negar 

isso, é o pequeno traficante, é o traficante que eu prendo na terça-feira e que a audiência 

de custodia na quinta coloca em liberdade. Essa é a situação com que lidamos 

diariamente ali na região da “cracolândia”. É um trabalho que não tem hora para parar.  

Eu me lembro que no dia 21 de maio, um domingo, eu estava na “cracolândia” e 

fizeram a pergunta se a “cracolândia” tinha acabado, eu falei: “ela acabou como ela era. 
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Ela não continuará sendo aquilo que ela era”. Ali nós tínhamos mil 400, mil 500, mil e 

600 pessoas por dia. Eu tomei o cuidado de, no início da operação, ia lá regularmente a 

noite, eu estive entre os drogados, eu vi qual era a situação e eu vejo qual é a situação 

que tem hoje. Não se compara em absoluto com o que era antes do 21 de maio. Esse é 

um trabalho que não tem fim. Um trabalho que envolve a área de assistência social do 

estado e do município, a área medicai do estado e do município e as forças de segurança 

envolvidas. Não tem hora para acabar.  

Nós continuamos com um forte efetivo da polícia por lá. Temos um trabalho 

digno de louvor também realizado pela guarda civil metropolitana que tem tido uma 

atuação marcante ali também na área da “cracolândia”, e estamos impedindo sim que o 

grande traficante, aquele que atuava lá com total liberdade, continuasse a agir ali. Ele 

não faz mais isso. Tanto é que eles fazem esse trabalho miudinho, de levar um 

pouquinho de droga de cada vez. Mas antes nós sabemos, nós prendemos grandes 

traficantes ali na comunidade do moinho. Até hoje temos uma operação policial que é 

realizada diariamente nas redondezas da comunidade, que era fonte abastecedora da 

“cracolândia”. E hoje podemos dizer que não é mais a mesma situação. Existe? Existe, 

está lá. Mas ela é completamente diferente daquela configuração que tanto assustava 

toda a cidade, tanto assustava todo o homem de bem do estado de São Paulo.  

Deputado Hélio, os indicadores do Vale do Paraíba mudaram de padrão. Eu tenho 

profunda admiração pelas pessoas que comandando policiamento no Vale do Paraíba, a 

coronel Nikoluk e o Dr. Célio. Os indicadores ali, como o senhor ressaltou, eles não 

eram bons, todo mês, normalmente o piro CPI, o pior Deinter do estado. Hoje essa 

situação mudou. Temos hoje ali o Deinter e o CPI entre os melhores do estado. O pior 

indicador, na minha opinião, é o indicador de homicídio. E nós começamos a ter, graças 

ao trabalho dos nossos homens e mulheres lá do Vale, uma redução desse indicador. E o 

Vale hoje está com indicadores muito bons. Vai melhorar ainda cada vez mais.  

Desde 2011, deputado, nós mandamos para lá 598 policiais. O que acontece no 

Vale? O Vale é uma região muito querida pelo povo de São Paulo. O policial que 

trabalho no Vale, por um desses motivos das carreiras, ele sai do Vale, vai trabalhar na 

região de Sorocaba, vem trabalhar – o que é normal – aqui na grande São Paulo ou em 

São Paulo. E ele entra na fila para pedir a transferência. Quando nós recebemos a 

crítica: “não mandaram dos novos policiais praticamente nenhum”, é porque nós 

mandamos na ordem das transferências. O Vale do Paraíba é uma das regiões mais 

procuradas para transferência de policial. Está o nosso ex-comandante geral da Polícia 



31 
 

Militar, para comprovar essa situação. É uma das áreas mais procuradas. O que 

acontece? Eu tenho o policial veterano que volta para sua região. E para recompor a 

saída daquele veterano, vai o mais moderno para o local de origem dele.  

Na verdade, então, estamos recebendo no Vale policial, só que não é o policial 

que acabou de sair da escola. Vai uma parcela? Vai uma parcela, mas nós temos muitos 

dos policiais que vão para lá, são os policiais que foram em virtude de transferência 

voluntaria, pedidas por eles mesmo. A região do Vale nos últimos concursos da Polícia 

Civil, foi a que recebeu o maior número de delegados de polícia, por exemplo. Essa foi 

uma preocupação que tivemos, porque não ia bem mesmo a Polícia Civil em especial 

com os delgados de polícia. Então mandamos o maior número de delegados para a 

região do Vale. Deputado Feliciano, eu agradeço a gentileza de vossa excelência. 

Deputado Vinholi fez uma indagação a respeito da utilização do CI e CC, que 

realmente, vai ser utilizado para operação de enchentes envolvendo todos os órgãos da 

defesa civil, tanto do estado como do município. Nós vamos centralizar as operações 

porque fica mais prático.  

Já fizemos isso ano passado e vamos fazer dessa forma mais ampliada agora para 

possibilitar uma eficiência maior dos serviços de emergência ali na região. O deputado 

Luiz Turco fez algumas indagações a respeito das manifestações. Deputado, temos uma 

grande preocupação com as manifestações. Tivemos aí o controle de situações com 

manifestações gigantescas e que ocorreram sem nenhum incidente. Mas, infelizmente, 

para o senhor ter uma ideia, de 2013 a 2017, nesses quatro nãos, oito mil e 700 

manifestações. E dessas oito mil e 700 nós lembramos de cinco ou sei que tiveram 

problemas maiores.  

Nós tivemos policiais feridos, manifestantes feridos. Agora, o que nós temos é 

uma preocupação para que tanto a integridade física do policial como do manifestante e 

daquele... O direito de manifestação é sagrado, é garantido pela constituição. E nós 

nunca criamos nenhum tipo de obstáculo para o exercício do direito livre e sagrado de 

manifestação. Ao contrário, nós sempre tivemos... Quero fazer um registro.  

Eu participei de um grupo de trabalho lá dentro do ministério público, já como 

secretário da segurança pública, e vamos concluir um procedimento padrão negociado 

entre os vários atores, de como seria a melhor conduta, tanto dos manifestantes como 

das forças de segurança. Estamos fechando isso. E eu fiz um reconhecimento nessa 

oportunidade, estava lá o presidente da CUT. Eu falei: “eu nunca tive um problema com 

manifestação da CUT”, a manifestação que tem problema é a manifestação com 
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baderneiro, com o cara que vai lá só para fazer isso. Quem quer se manifestar, quem 

quer exercer o seu direito constitucional de manifestação de forma ordeira, ele faz isso, 

ele consegue passar seu recado, consegue expressar sua vontade, sua manifestação sem 

qualquer problema. Eu tenho certeza e isso não tem mais ocorrido, esse tipo de 

problema. Espero que assim permaneça. E olha que nós passamos...  

Eu passei agora, a coisa de seis meses, talvez, tivemos um dia de paralisação 

nacional. Eu saí da minha casa às quatro horas da manhã para circular pela capital, nós 

não tivemos um incidente. Nós tivemos, no final da noite, e aí como sempre fazíamos e 

sempre fazemos, eu, comandante geral da Polícia Militar, estamos no centro de 

operações para acompanhar o que está acontecendo, a tropa se viu obrigada a reagir 

uma ação de gente que tentou invadir a casa do presidente da república. Fora isso, foi 

uma manifestação extremamente ordeira. Eu espero que a maturidade da população, que 

o cidadão de bem que vai se manifestar, compreenda que aquele policial é um cidadão 

como ele, que leva garrafada, joga um coquetel molotov. E esperar o quê? Que aquele 

policial não reaja? É difícil. Mas nós estamos avançando e muito.  

O Dr. Ismane, procurador geral de justiça, ele criou essa oportunidade e nós 

realizamos diversas reuniões. Eu tenho uma assessoria de direitos humanos na secretaria 

que é exercida por uma defensora pública do estado. É uma assessora minha. E nós 

estamos finalizando o que é algo que parece ser aceitável tanto de uma quanto do outro, 

para que nós tenhamos uma garantia de que essas manifestações socorram, 

principalmente... nós vamos entrar em um ano eleitoral, precisamos estar com isso 

preparado para que tenhamos paz e tranquilidade no nosso estado. Espero ter 

respondido as indagações de V. Exas e me coloca à disposição na secretaria. 

 

O SR. - A questão é a seguinte, tanto o polícia que é atingido no ato disso daí 

como as pessoas que estão trabalhando no caso, já se prejudicaram. Que nem esse rapaz, 

por exemplo como vai ficar a situação dele? O cara perdeu um olho. O cara é fotografo. 

Quem assume a responsabilidade? Essa é a questão. Como pode acontecer com um 

policial, mesma coisa, que de repente é atingido por um manifestante como já aconteceu 

também em algumas manifestações. Essa é a grande questão aqui. 

 

O SR. MÁGINO ALVES BARBOSA FILHO - Nós tivemos aquela tragédia, o 

jornalista da Band que morreu no Rio por conta da imbecilidade de um ato de alguém 

que atira sem pensar um rojão contra uma pessoa.  
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O SR. PRESIDENTE – DELEGADO OLIM – PP - Quero também agradecer a 

presença do Coronel Camilo. Vossa excelência tem um minuto só para cumprimenta-lo 

porque já está no final. 

 

O SR. CORONEL CAMILO – PSD - Boa tarde, secretário, boa tarde aos nossos 

deputados. Três coisas rapidinho. Primeiro um parabéns ao que a polícia De São Paulo 

vem fazendo, parabéns pelos indicadores, o senhor deve ter falado, 7,5 por 100 mil 

habitantes. Estão de parabéns, Polícia Militar, Polícia Civil. Segundo, uma sugestão, 

que se invista um pouquinho mais em comunicação, tem tanta coisa boa nas nossas 

policiais que a população de São Paulo não conhece. Isso não tem jeito. Notícia boa não 

vai sair s e não investir. E o terceiro é um pedido, leve ao nosso governador a situação 

triste do nosso policial de São Paulo, que mande logo esse reajuste para essa Casa. 

Estamos ansiosos. Parabéns. Muito obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE – DELEGADO OLIM – PP - Queria mais uma vez 

agradecer o Dr. Mágino Alves Barbosa, Dr. Sérgio Turra e mais uma vez parabeniza-lo 

pelos índices da violência em São Paulo. O senhor já começou de infância, mamando o 

leitinho da sua mãe, juntamente do seu pai, o senhor já era ligado a segurança pública, 

que tinha seu querido pai como delegado de polícia. Parabéns. Conte com esta Casa, 

conte com esta comissão, que aqui o senhor tem amigos e na Assembleia Legislativa os 

94 deputados estão à disposição do senhor. Muito obrigado. 

 

O SR. MÁGINO ALVES BARBOSA FILHO - Muito obrigado, deputado. 

 

O SR. PRESIDENTE – DELEGADO OLIM – PP - Está encerrada esta sessão. 

 

* * * 


