
 

  

  

COM SISTEMAS MODERNOS E INTEGRADOS, OSASCO INOVA NO COMBATE A 

CRIMINALIDADE E NA MOBILIDADE URBANA. 

Com investimentos em tecnologia inédita no país, a prefeitura de Osasco dá um grande passo 

em direção a prevenção e redução da criminalidade, além da modernização e 

sustentabilidade da mobilidade urbana municipal. A cidade inaugurou uma nova fase do 

centro de operações integradas (COI), que utiliza um sistema integrado de segurança, 

mobilidade e serviços urbanos, permitindo uma visão da cidade 360º para uma gestão mais 

eficiente, excelência da prestação dos serviços de segurança e mobilidade e a construção 

de uma Osasco mais inteligente.  

  

A prefeitura de Osasco, inaugurou na quarta-feira, 08/05/2019, a nova fase do Centro de 

Operações Integradas (COI). Com a 2º fase implementada, a cidade passa a contar com uma 

das centrais de segurança pública e mobilidade urbana mais moderna do estado de São 

Paulo. Com investimentos em tecnologia de 1º mundo, Osasco agora, dispõe de um sistema 

totalmente integrado entre os órgãos públicos municipais, estaduais e federais que permitirá 

oferecer serviços públicos de qualidade e uma cidade mais segura para se viver. 

Um dos principais diferenciais da operação de Osasco, é a utilização de um Sistema 

Integrador, que é um software poderoso onde além de integrar os serviços públicos e seus 

periféricos (Semafórica, CFTV, Rádio, Muralha Virtual, Telemetria, entre outros), permite 

coordenar a atuação das forças de emergências para atendimento às ocorrências, com regras 

automatizadas e com baixa interferência humana. 

No que se refere a integração dos serviços públicos municipais, estaduais e federais, o 

sistema é exclusivo no Brasil, e proporciona total interação e interoperabilidade entre os 

órgãos públicos, permitindo uma atuação articulada, eficiente e ágil no enfrentamento dos 

desafios urbanos de Osasco.  

Com a criação do COI e toda a tecnologia aplicada na operação, a cidade de Osasco, estará 

preparada para prevenção e repressão da criminalidade, na capacidade de agir rápido em 

casos de incidentes, na prestação de serviços emergências, na mobilidade urbana 

sustentável e, consequentemente, no aprimoramento dos serviços de transporte. Nesse 

sentido, o (COI) irá proporcionar à administração pública e cidadãos benefícios em grande 

escala e de forma duradoura. 

Hoje cada vez mais as cidades e rodovias estão movimentadas e conectadas, e 

com isso, as vias necessitam de um melhor controle e segurança para seu 

perfeito funcionamento. 


