
Relatório Informativo CONSEM – Nº 004/2017
Referência: SET CONSEM/SANTOS – Mês de SETEMBRO
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: 11/10/2017  Data do Relatório: 11/10/2017
Técnico(s) Responsável (eis): Willian Santos de Souza
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 particulares e profissionais).
Agradeceu a presença e apresentou a Ten. Cel. Pm Silva, 1º comandante do 6ª batalhão da policia
militar, falou sobre a importância de ter uma mulher no comando da PM. Em seguida comentou
sobre a queda dos índices criminais no 6º batalhão, comentou que o único índice que não houve
diminuição foi o furto de veículos, ainda continua com o índice um pouco alto.

Item 01 - Leitura e aprovação da ata da reunião ordinária de Maio/2017;
Não houve leitura da Ata da reunião ordinária de Agosto.

Item 02 – Explanação sobre a Operação verão;
O Sr. Sergio Del Bel Junior,  Secretário de Segurança, iniciou a reunião falando que a operação
verão  já  está  próxima, começará  dia  20/12/2017  à  16/02/2017,  ressaltou  que  será  utilizado  o
reforço  da policia  militar  no período de carnaval.  Comentou sobre a  ideia  da prefeitura  e  das
pessoas que organizam as bandas carnavalescas em reduzir  o numero de bandas e não fazer
indistintamente  várias  ao  mesmo  dia.  Ressaltou  que  isso  é  muito  bom,  pois  o  efetivo  fica
pulverizado em relação a essas bandas. Lembrou que banda hoje em dia, por mais que sejam
manifestação cultural, que seja uma atração para cidade, é motivo de preocupação para quem lida
com segurança.  Lembrou  que  as pessoas  abusam de  bebidas  alcoólicas e  acabam causando
problemas, inclusive  citou o problemas que tivemos com a “banda da Serra do mar”,  onde 02
pessoas morreram. Ressaltou que é muito bom ter o efetivo da policia militar e que apesar de ter
saído uma noticia que o efetivo da PM seria reduzido, essa noticia não chegou ao conhecimento da
Seseg, inclusive o 6º BPM já havia feito o documento informando o efetivo que atuaria na operação
verão,  o secretario  esteve em  Praia  Grande com os prefeitos e  garantiu  que nada mudaria.  A
operação consiste no envio de uma tropa para cada município, para a cidade de Santos seriam
cerca de 300 policiais fora isso, sazonalmente também tem o apoio da ROTA, batalhão de trânsito
para fazer operações de blitz, a guarda municipal trabalhará com mais de 100 guardas na operação
verão. O secretario falou da dificuldades que temos, dificuldade essa referente a licitações sobre
alojamento e alimentação para esse efetivo que nos dão apoio. Citou que foram em hotéis, porém
quando encontravam, os mesmo não cabiam, não aceitavam ou eram muito caros. O secretário
prosseguiu falando sobre o custo da operação verão do ano anterior que foi de R$ 1.600.000 e que
se esse valor fosse dividido por cabeça e pelo numero de dias, seria ainda muito barato. Citou que
prefeitura esta em um momento terrível em relação a arrecadação. Informou que  o pessoal (PM)
ficará  alojado  na  escola  Cais,  ao  lado  do  Arena  Santos,  pois  a  mesma  tem  uma  melhor
acomodação, salas amplas com ar  condicionado, prossegui dizendo que a PM já havia feito a
vistoria no local e aprovou a escolha. Ressaltou que a secretaria esta tendo dificuldade para alugar
beliches e colchões, continuou seu relato dizendo que as merendeiras da prefeituras não poderão



                                             

trabalhar   na  escola,  e  que  a  secretaria  terá  solicitar  uma  empresa  para  fornecimento  de
alimentação. A guarda e toda secretária também estão passando por um momento crítico, estamos
tendo que racionar combustível, citou que o Brito (secretario  de segurança adjunto)  está indo em
uma reunião para  ver  o que consegue em relação aos meios da GCM para não ficarmos em
prejuízo em relação a atividade que estamos exercendo. Encerrou sua fala relatando que esteve na
secretaria de segurança em São Paulo, onde foi falado sobre as  câmeras OCR, cuja finalidade das
OCR e fotografa todos o veículos que passam e consultar o banco de dados da Prodesp para
verificar se o carro é roubado e/ou furtado e emitir um alerta caso o veículo tenha queixa de furto ou
roubo. Prosseguiu dizendo que é um equipamento importante para diminuir o indices de roubos e
furtos em nossa cidade, porém desde da instalação das câmeras OCR nas entradas e saídas da
cidade até hoje,  nós não conseguimos acessar o banco de dados da Prodesp, trata-se de um
equipamento muito bom que estava sendo utilizado de maneira incorreta. Finalizou dizendo que
finalmente  conseguiu  a  autorização  para  acessar  o  banco  de  dados  da  Prodesp  através  de
convénio com a secretaria de segurança pública de São Paulo. Citou que teremos talvez teremos
problema de  armazenamento, pois não temos nuvens para armazenar os dados e imagens. Hoje
em dia,  o armazenamento é físico,  tendo que ser  limpo a cada 3  meses.  Citou que uma das
soluções seria procurar outro tipo de software, ressaltou que o importante e que saímos da inercia.
Inclusive prefeito e o secretario de segurança estão acompanhando e cobrando o desfecho desse
processo. Espera-se que em dezembro tudo esteja funcionando perfeitamente. Relatou que será
muito útil para a PM, pois a mesma possui tablet nas viaturas e receberá o alerta de imediato. O
senhor  Bonifácio, questionou a respeito de Drone. O secretário Del Bel relatou foi procurado pela
empresa Huawei, uma empresa chinesa, citou suas tecnologias e os diversos tipos de Drones que
esta  empresa  possui.  Relatou  que  a  empresa  se  propôs  a  fazer  uma  demonstração  da  sua
tecnologia, porém o secretário ficou de conversar com  o prefeito visto que não   temos recursos
para contratar esses serviços. Foi passado a palavra para  a Ten. Cel. Silvia.
A Ten. Cel Silva cumprimentou a todos, se apresentou e pediu desculpas por não ter vindo nas
reunião anteriores devido as férias, voltou a ressaltou que os índices criminais estão muito bons,
pois tiveram uma queda considerável em todos os índices, exceto furto. Continuo relatando que
estão com diversas operações de inteligência com policiamento velada para trabalhar em cima de
furto de veículos, falou que é um crime difícil de combater e com essa operações de inteligências
tentará combater esse tipo de crime. Continuou citado sobre o problemas de audiência de custodia,
onde a policia prende e a justiça solta, mas que também já houve uma melhora, pois a média de
autores de crime preso era de 50% eram solto, hoje giram em torno de 20%, 15%. Falou sobre a
operação  verão,  que  haverá  uma  pequena  redução  do  efetivo,  porém  para  compensar  essa
redução, a PM irá trabalhar com aumento de vagas do Degem (diária extraordinária),  o policial
trabalha na hora de folga ele poderá trabalhar. Frisou que não terá prejuízo e que o planejamento e
basicamente o mesmo do ano passado. Relatou que fez a visita da escola,  solicitou planta da
escola para poder distribuir seu efetivo.
Prosseguiu  falando das dificuldades devido  ao encerramento do ano fiscal,  onde não se pode
gastar mais dinheiro neste ano. Ressaltou que as parcerias e colaboradores os ajudam  a manter a
frota andando. Se colocou a disposição e agradeceu.
O secretario Del Bel mencionou a marcação de reunião na  terça feira à tarde, na associação da
encruzilhada, para tratar de assuntos referente a faculdade de medicina que já esta causando
problemas naquela região. O secretario Del bel, falou que em uma reunião que ele participou na
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faculdade,  ele  propôs  e  foi  aceito  pelos  alunos,  que  fossem feita  uma  reunião  com todos  os
representantes  da  direção  das  faculdades  e  representantes  de  alunos,  porém  os  alunos  não
fizeram nada. O secretario relatou que as faculdades deveriam contratar seguranças para auxiliar
na segurança dos alunos, colocarem holofotes para melhorar iluminação.
O sr. Reinaldo, ouvidor público, relatou que esteve em reunião na ouvidoria e foi questionado sobre
o contrato de podas de árvores e iluminação, o mesmo informou que o contrato está funcionando
de maneira perfeita e que todos pedidos de iluminação estão sendo atendidos. Houve uma situação
no entorno da Católica (direito), porém era sobre podas de árvores que prejudicava a iluminação.
Foi feito contato com o sr. Cirilo, que de  imediato enviou uma equipe para solucionar o problema.
Aproveitou para solicitar aos conselhos que orientem os reclamantes que façam a reclamação e
maneira correta e no setor competente.

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 esta 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 na
não distribuição de 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, foi citado o caso de 3 moradores de rua que ficam aqui,citou
os casos de morador de rua com cachorro, foi aberto para que eles pudessem estar com seus
animais de estimação, mas mesmo assim os moradores não foram citando 3 casos. Não aceitando
o mínimo de regras.
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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 do GCM com a
cidade segura com picos de pessoas no final de semana. Falou do projeto com a guarda no jardim
botanico (base da Guarda).

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.  Patricia,  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 numero 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 na 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, sobre 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 repasse as comunidades
a população e que essas divulgações sejam divulgadas. Todos os projetos de lei se encontram na
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lei ETHOS para votação e interessante para população participar

O Sr. Bruno Orlandi, vereador, parabenizou a Secretaria de Segurança pela iniciativa e relatou que
 
O Sr. Sergio Del Bel Junior, finalizou parabenizando a e agradeceu a presença de todos.

 
       Willian Santos de Souza                                             Sérgio Del Bel Junior
            SEACON/SESEG                                        Secretário Municipal de Segurança
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