
Relatório Informativo CONSEM – Nº 003/2017 
Referência: AGO CONSEM/SANTOS – Mês de AGOSTO 
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: 09/08/2017   Data do Relatório: 10/08/2017 
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. Sergio Del Bel Junior, Secretário de Segurança, presidiu a reunião e agradeceu a 
presença de todos e pediu desculpas pelas faltas anteriores (motivos profissionais). 
Parabenizou o sr Nilson Sartori, pelo empenho em auxiliar a GCM com seus relatos e salientou que 
essa iniciativa nos tiram da zona de conforto e nos faz trabalhar mais em busca de 
aperfeiçoamento. E colocou como pilar da reunião dois tópicos: 

• Operação Cidade Segura ( GCM) 
• Operação Delegada (Parceria da Prefeitura com a PM) 

    
Item 01 - Leitura e aprovação da ata da reunião ordinária de Maio/2017; 
Foi dispensada a leitura da ata e aprovada sem ressalvas. 
 
Item 02 – Assuntos Gerais; 
 
O Sr. Sergio Del Bel Junior, Secretário de Segurança, iniciou a reunião nos apresentando o 
balanço do projeto cidade “cidade segura”, criando um grupo de Whatssap “GTT Centro”, sendo 
uma maneira mais eficaz entre o munícipe e GCM, citando um problemas simples mas que estão 
sendo solucionados, foi abordado a complexidade da situação do morador de rua,não existe 
fórmula mágica para a população de rua, exemplo um avanço que foi conseguir a internação 
compulsória de 17%, tem as vezes como realizar mas o médico não der a avaliação compulsória 
não tendo como obrigar o médico a fornecer o laudo. O que fazer com a população de rua 
cumprindo a lei não podemos retirar do local a não ser que estejam cometendo um crime ou sendo 
procurado pela justiça. O Guarda é contestado a toda hora quando vai agir, citou o caso do rapaz 
do azulejo ele não tinha autorização para ali estar e outro rapaz que faz cachimbo provavelmente 
para uso de drogas, que ação com moradores de rua tanto quanto ambulantes encontra resistência 
da população. Outra preocupação são os grupos de pessoas que marcam eventos pela Internet 
entre eles pelas redes sociais, existe um prazo para acontecer esse evento, sendo autorizado pela 
prefeitura com banheiro químico e infraestrutura . E que deixam acontecer esses eventos, para  não 
entrar em confronto com a multidão muitas vezes por causa da confusão que isso gera. 
Estamos lutando na Prefeitura para tentar resolver está situação, no ultimo evento foram mais de 
2000 pessoas. 
“Preocupação” na câmara, uma audiência pública. As bandas carnavalesca querem voltar a 
apresentar o carnaval na praia, faremos o melhor possível disse o Secretário. A época da 
temporada de verão e uma época difícil e temos tendas, jogos na Vila Belmiro, tudo acontecendo 
simultaneamente, se o carnaval for realizado na praia, quantos participaram, sendo o efetivo de 
segurança pulverizado, não sendo só o evento mas o entorno, na vinda e na dispersão. Não há 
efetivo para tudo isso, e se algo acontecer irão culpar a segurança. Sr. secretário se expressa 
contra esse evento dessa proporção na praia. Isso tem que ser bem discutido com a cidade. 
 
O Sr. José Carlos Nogueira, presidente do 3º Conseg, relatou sobre o caso de um morador de rua 
que tem a profissão de pedir dinheiro na rua, sendo oferecida ajuda, trabalho e perguntou sobre o 
CCO. 
 



O Sr. Sergio Del Bel Junior, informou que houve um atraso na liberação do dinheiro, mas a 
licitação já está em andamento para compra dos equipamentos já está em via de acontecer. 
 
O Sr. Mario Bonamici, membro efetivo do 2º Conseg, comentou sobre o trabalho dos jovens na 
distribuição de alimentos. 
 
O Sra. Miriam Aparecida de Araujo, representante do SEAS, informou que já esteve em contato  
com essas 13 instituições, que realiza caridade aqui em Santos, sendo que já foram orientados a 
não distribuir alimentos na rua, e abriram 250 vagas em carácter emergencial, mesmo assim muitos 
insistem em ficar na rua, chamando essas instituições para inúmeras conversas e mostrando como 
é higienizado e tudo limpo. Essas instituições tem um mapeamento com todos os lugares que estão 
sendo servida essas marmitas, atrapalhando o trabalho do SEAS. 
 
O Sr. Sergio Del Bel Junior, parabenizou o trabalho incansável da Sra Miriam Aparecida de 
Araujo, com o excelente trabalho com moradores de rua e ressaltou a comercialização dessas 
marmitas excedentes e cobertores, isso poderia ser mudado com a revisão da legislação vigentes 
ou com internações compulsórias 
 
A Sra. Miriam Aparecida de Araujo, citou o caso de 3 moradores de rua, citou  casos de 
moradores de rua com cachorro, foi aberto para que eles pudessem estar com seus animais de 
estimação, mas mesmo assim os moradores não foram . Não aceitando o mínimo de regras. 
 
O Sr. Mario relatou que os moradores da orla deveriam opinar a respeito dos blocos na praia. 
 
O Sr. Manoel Santalla Montoto, Sindicato das empresas de segurança privada, relatando que isso 
precisa ser estudado. 
 
O Sr. Sergio Del Bel Junior, explicou que existe uma legislação do Ministério Público, para este 
tipo de evento. E relembrou do que antecipando o horário do Carnabonde e cercando o local, 
minimizou bastante o problema. Sendo esse evento na orla não sendo confinado e não tendo o 
controle. 
 
O Sr. José Carlos de Almeida, Conselho municipal de entidades de bairro, ressaltou quanto ao 
caos que ficaria a praia com a centralização das bandas. 
 
O Sr. Semam, Jardim Botânico pediu maior empenho da guarda e houve queda da GCM com a 
cidade segura com picos de pessoas no final de semana. Falou do projeto com a GCM no jardim 
botânico (base da GCM). 
 
O Sr. Nilson Sartori, sobre o recolhimento dos pertences dos moradores de rua e sobre o caminho 
VLT, e a situação dos veículos abandonados. 
 
 A Sra. Patrícia - CET, situação sobre os veículos caracterizado como abandonado precisa 
permanecer no mesmo local pelo período estabelecido pela Resolução 004/2015 e o 
guinchamento pode ser realizado após 24 horas da publicação no diário oficial, e caso o 
veículo seja movimentado , mesmo permanecendo no mesmo logradouro é descaracterizado 
o abandono.  
 
O Sr. Sergio Del Bel Junior, informou que a GCM e PM faz operação a semana inteira no trecho 
do túnel, caindo o número de pessoas naquele local. Ficou acordado que seriam colocados grades 
para impedir a entrada de pessoas, dificultando a permanência deles neste local e que as cameras 
já foram instaladas. A SEAS oferecem ajuda e a Pm faz ações e depois volta tudo de novo. 
 
O Sr. Flávio de Brito Junior, fez uma consulta junto a procuradoria por escrito sobre a legalidade 



dos pertences dos moradores de rua (carrinho). Sendo que a procuradoria nos informou que o 
colchão e papelão é visto de uma forma legal como dignidade da pessoa para descanso, não sendo 
um ato legal a remoção. O carrinho desde de que não tenha os pertences pessoais não podem ser 
removidos. Por precaução junto a procuradoria, preferimos la na secretaria orientar e melhorar o 
desempenho ao nosso efetivo da Guarda. 
 
A Sra. Luana, assessora do Vereador Bruno Orlandi, falou do o projeto de lei, sobre a mudança do 
código de postura sobre aglomerações nas universidades e venda de bebidas alcoólicas. Com 
relação aos carrinhos de supermercado, as implicações que isso traz para os municípios (pagar a 
mais pelas compras) as vezes a população não sabe e esses conselhos devesse ser repassado as 
comunidades, e que essas divulgações sejam repassadas a todos. Todos os projetos de lei se 
encontram na lei ETHOS para votação e interessante para população participar.  
 
O Sr. Bruno Orlandi, vereador, parabenizou a Secretaria de Segurança pela iniciativa de trabalho. 
O Sr. Sergio Del Bel Junior, finalizou parabenizando a e agradeceu a presença de todos.  
 
 
 
 
  
 Marcos Moura Alves dos Santos                                    Sérgio Del Bel Junior 
            SEACON/SESEG                                        Secretário Municipal de Segurança 


