
                              

Relatório Informativo CONSEM – Nº 002/2017
Referência: AGO CONSEM/SANTOS – Mês de Maio
Assunto: Ata da Reunião do Conselho de Segurança de Santos/PMS
Local da Reunião: Praça Mauá s/n, 1º andar - Sala de Situação
Data da Reunião: 17/05/2017  Data do Relatório: 22/05/2017
Técnico(s) Responsável (eis): Marcos Moura Alves dos Santos

Entidades Participantes:

GPM, SESEG, GCM, SETUR, CET, SEPORT, SEDUC, SEMAN, SMS, SESERP, SECID, SEAS,
SIEDI, OPM, COMEB, OAB, POLÍCIA MILITAR, POLÍCIA CIVIL, ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE
SANTOS,  GUARDA  PORTUÁRIA,  SESVESP,  1º  CONSEG,  2º  CONSEG,  3º  CONSEG,  5º
CONSEG, 7º CONSEG.

Síntese: O  Sr.  Flávio  de  Brito  Junior,  secretário  adjunto  de segurança,  presidiu  a  reunião e
agradeceu a presença de todos.

Item 01 - Leitura e aprovação da ata da reunião ordinária de Fevereiro/2017;
Foi dispensada a leitura da ata e aprovada sem ressalvas.

Item 02 – Explanação sobre Projeto de Segurança para o Centro Histórico;
O Sr. Flávio de Brito Junior, secretário adjunto de segurança, iniciou a reunião relatando sobre “O
Projeto Mais Segurança”, como sendo um projeto piloto que será desenvolvido na área comercial
do Centro Histórico frente aos comerciantes e munícipes, visando uma maior presença da Guarda
Civil  Municipal  de  Santos  contribuindo  assim  para  segurança  preventiva  do  local.  Buscando
soluções, minimizando problemas e auxiliando o comerciante naquilo que for possível, dentro da
competência da Guarda Civil Municipal ,de acordo com o código de postura e outras atribuições
que competem diretamente ao município, sem interferir na área que por lei cabe a Policia Militar de
São Paulo. Já nas intervenções que forem necessárias o apoio de outras secretarias como SEAS,
CET  ou  na  área  da  Saúde,serão  acionadas  através  dos  guardas  e  inspetores  que  estarão
acompanhando as equipes. Há o objetivo de estender o projeto para outras regiões comerciais,
cabendo a Guarda Civil Municipal de Santos contribuir para o patrulhamento preventivo, auxiliando
no trabalho que já é realizado pela Policia Militar.

O Sr. Flávio de Brito Junior, apresentou de forma resumida como será aplicado o projeto e como
funcionará. A estrutura contará com uma Base Móvel que será adesivada com auxilio dos próprios
diretores lojista do comércio de Santos, que ficará estacionada, como referência, no local onde a
Guarda  Civil  Municipal  estiver  atuando,contendo  uma  viatura  Voyage  do  Programa  Crack  e
Possível Vencer, duas motos, quatro bicicletas e três duplas em patrulhamento a pé, totalizando
assim 15 guardas civis por dia, atuando por 12 horas. Esse grupo contará, em sua totalidade, com
30  guardas  na  área  central.  Já  foram definidos  os  locais  a  serem aplicados  o  patrulhamento
preventivo,  escolhidos  como  pontos  principais.  Esclareceu  ainda  que  está  definindo  com  o
Comando do 6º Batalhão da Policia Militar a participação de Policiais Militares através da atividade



                                             

delegada, sendo um convênio que existe entre o Estado de São Paulo e Prefeitura Municipal de
Santos. Os Guardas Civis Municipais estarão com coletes refletivos para facilitar a visualização de

todos os cidadãos e comerciantes que circulam nessas áreas. As equipes receberão um cartão de
itinerário de patrulhamento, definindo horários de estacionamento e locais de ronda, tendo como
referência para as equipes, a base móvel.

O Sr. Flávio de Brito Junior, destacou que a intenção deste projeto é proporcionar uma atenção
maior  ao  comerciante  e  ao  cidadão,  procurando  agir  preventivamente,  sendo  avaliado
semanalmente  através  de  contatos  junto  aos  comerciantes,  para  correção  de  possíveis  erros
iniciais e contando com a atividade delegada para que possa estendê-los a outros comércios como
área comercial do Gonzaga e área comercial da Zona Noroeste.

Item 03 – Assuntos Gerais.
O  Sr. Flávio de Brito Junior, foi questionado a respeito dos moradores em situação de rua no
bairro do Gonzaga, e respondendo o questionamento informou que existe toda uma legislação a
respeito dos mesmos, mas a atuação dos Guardas Civis Municipais talvez venha a inibir  essa
situação e apresentou o que poderá ser feito de imediato, será oferecendo ajuda social com apoio
da  SEAS.  Procuraremos verificar  se  no  inicio  do projeto,  pelo  menos nos  dez primeiros  dias,
existirá a possibilidade de estar presente  uma equipe da SEAS e da Saúde, para que possamos
atuar em conjunto, minimizando assim essa situação, e ressaltou que não podemos esquecer que
são seres humanos e que existe uma legislação federal, a qual devemos tratar essa situação com
maior cuidado. Infelizmente temos situações que os moradores em situação de risco não querem
sair dos locais, pois muitas vezes recebem agrados da população e até mesmo do comercio local,
e muitos deles têm comportamento agressivo para chamar atenção da população em defesa deles,
quando a Guarda Civil Municipal ou agentes do SEAS chegam para conversar oferecendo ajuda.

O Sr. Bruno Orlandi, vereador, parabenizou a Secretaria de Segurança pela iniciativa e relatou
que a sensação de segurança com certeza irá aumentar e fará a diferença, e por destacar esses
Guardas Civis Municipais sabendo das dificuldades e do número de obrigações que a corporação
tem.

O  Sr.  Flávio  de  Brito  Junior, ressaltou  que  a  Guarda  Civil  Municipal  vem  passando  por
aperfeiçoamento profissional através de palestras, iniciando essa semana com uma palestra na
OAB sobre “Poder de Polícia e Abuso de Autoridade” e seguindo a semana terão palestras sobre “A
importância turística do espaço no centro histórico”, buscando cada vez mais o aperfeiçoamento
dos nossos Guardas Civis Municipais e buscando servir cada vez mais a população.

A  Sra. Miriam  Aparecida  de  Araújo,  representante  do  SEAS, agradeceu  a  Secretaria  de
Segurança e a Guarda Civil Municipal, que sempre, quando acionada, procura ajudar e colocou-se
a disposição para que o projeto tenha êxito.

O  Sr. Flávio de Brito Junior, informou que a Secretaria de Segurança fez um levantamento de
Secretaria Municipal de Segurança
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imóveis abandonados na cidade e 107 imóveis foram cadastrados, localizados e fotografados para
que o poder público, possa entrar em contato com os responsáveis, cobrando providências e se
não for atendida a estas solicitações que sejam feitas cobranças através do IPTU Progressivo, com
taxas cada vez maiores até que seja inviável o pagamento.

O  Sr. Bruno Orlandi, vereador, explanou sobre o IPTU progressivo que existe no estatuto das
cidades  e  à  medida  que  esses  imóveis  permaneçam abandonados  é  possível  aplicar  o  IPTU
progressivo, forçando o proprietário a dar uma destinação social ao imóvel.

O Sr. Hermes Veiga Casanova, 1º TEN/PM, ressaltou que a Policia Militar vê com bons olhos essa
inciativa de patrulhamento dos Guardas Civis Municipais, sendo que a população se sentirá mais
segura e a estratégia adotada está bem organizada, tendo tudo para dar certo. A participação da
Policia Militar será na colaboração desse projeto com policiamento da atividade delegada, base
móvel e a ronda comercial.

O Sr. Flavio de Brito Junior, respondeu ao questionamento sobre a reposição do efetivo que foi
realocado para que fosse composto  o  BAEP,  relatando que o  novo Comandante  do C P I/  6,
Coronel P M Rogério, é da região e conhece as prioridades da Baixada Santista, sendo que uma
delas é a reposição do efetivo,  e que já  foi  marcada reunião com o Prefeito Paulo  Alexandre
Barbosa para tratar desse assunto.

O  Sr. Ronaldo Pereira Pinto,  Cmt da Guarda Civil  Municipal,  explanou, dizendo que pelo seu
entendimento a Guarda Civil Municipal deve estar mais próxima da população e espera que o êxito
seja  alcançado  com  esse  projeto,  e  parabenizou  a  Policia  Militar  pelo  excelente  trabalho
desenvolvido e colocou a Guarda Civil Municipal a disposição.

O Sr. Bonifácio Rodrigues Hernando Filho, presidente 7º Conseg, questionou quanto aos Bares
no entorno de algumas Universidades causando transtorno e incômodos aos moradores do bairro.

O Sr. Flávio de Brito Junior, ressaltou que por parte do Poder Público diretamente da DEFEMP e
Vigilância Sanitária, todos os procedimentos foram adotados e essas casas estão regularizadas, e
que são realizadas reuniões frequentes e Forças Tarefas no local. Se faz necessário, através de
procedimentos legais, intervir nesses estabelecimentos com propostas de alteração da Lei, com
horários que regularizem esses estabelecimentos no entorno das universidades e que também,
possamos  envolver,  o  Ministério  Público  para  que  auxiliem na  adoção  de  providências  legais,
visando eliminar os problemas ocorridos.

O Sr. Flávio de Brito Junior, respondeu sobre perguntas a respeito, de solicitações de imagem,
através  das  câmeras  de  segurança,  informando  que  o  Secretário  de  Segurança,  protocolou
documentação  junto  á  Procuradoria,  solicitando  manifestação  quanto  ao   procedimento  a  ser
adotado e a resposta foi que as imagens deveriam partir de autoridades policiais ou judiciais, sendo
a  cópia  das  imagens  enviadas  diretamente  às  mesmas,  explicando  que  não  é  enviado  cópia
diretamente  ao  munícipe,  sendo  necessário  esse  controle  para  que  não  façam mau  uso  das
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imagens. E respondendo sobre a funcionalidade do monitoramento, relatou que está passando por
reformulações em parte do efetivo e recebendo instruções, tanto dos operadores de imagem e
atendentes do 153 e do 0800. Cabendo aos mesmos a orientação e o auxilio nas providências. Os
atendentes e operadores,  futuramente farão uma visita ao COPOM de Santos e São Paulo,  já
previamente agendadas.

O Sr. Marcelo Messias de Oliveira, Subcmt da Guarda Civil Municipal, ressaltou a importância de
não deixar nenhum munícipe sem resposta, além do tratamento correto quanto às informações
solicitadas  via  Monitoramento,  orientando  os  Coordenadores  e  Inspetores,  para  que  possam
resolver da melhor maneira possível à solicitação do munícipe, não deixando-o sem resposta e sem
solução.

O  Sr. Flávio de Brito Junior,  secretário adjunto de segurança, finalizou parabenizando a nova
diretoria do 7º Conselho Comunitário de Santos e agradeceu a presença de todos.

  Marcos Moura Alves dos Santos                        Flávio de Brito Junior
            SEACON/SESEG                           Secretário Adjunto Municipal de Segurança
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