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Referência: AGO CONSEM/Santos – Mês de Junho 

Data da reunião: 09/06/2021   Data do relatório: 11/06/2021 

Técnico(s) Responsável(eis): Luana Li Yi Ng 

Presenças Registradas Presencialmente: Flávio de Brito Júnior (SESEG),  Nelson 

Rema (SESEG), Marcelo Messias de Oliveira (Comandante da GCM), GCM Pereira 

(Corregedor da GCM) e GCM Adelmar. 

Presenças dos Conselheiros Registradas On-line: Sérgio Del Bel Júnior (SESEG), 

Edson Zeppini (GPM), Ana Lúcia Negrão Oliveira de Almeida (SEDUC), Janete 

Rodrigues Quintela Caboclo (SEDUC), Camila Rocha Muheison (SMS), Miriam 

Aparecida de Araújo (SEDS), Ciro Moraes (ACS), Robson Gomes Santos (Guarda 

Portuária), Carlos Mauritonio Nunes (SESVEPS) e Bonifácio Rodrigues Hernando 

Filho (7ºCONSEG).  

Presenças dos Registradas On-line: Antonio Luiz Mariani, Gabriel Almeida, Ronaldo 

Dantas e Sandra Regina de Souza Santana.  

Faltas Justificadas: Patrícia Azevedo Santos Nascimento (CET), Watson Uliana 

Travssos (Rotary Club), Bolivar dos Santos Xavier (1ºCONSEG) e José Augusto 

Bezerra da Silva (7º CONSEG).  

 

Síntese: às nove horas do dia 09 de junho de 2021, conselheiros e demais 

interessados se reuniram em formato virtual, através do link: 

<https://santos.webex.com/santos/j.php?MTID=mfa543a16fd4ec0114455e5d651815

c13>, para deliberar sobre a seguinte pauta: 

1. Leitura e aprovação da ata da Assembleia Geral Ordinária do mês de 

maio/2021; 

2. Indicação de conselheiro suplente para o Conselho Municipal de Políticas sobre 

Drogras (COMAD); 

3. Indicação de representante para o evento 2º módulo do “Diálogos 

Sustentáveis”; 

4. Relatos do Grupo Especial de Trabalho sobre a Segurança na Área Central; e  

5. Assuntos Gerais.   
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O presidente Sr. Sérgio Del Bel inicia a reunião agradecendo a participação de todos 

na reunião em formato virtual e justifica que está participando de maneira remota da 

reunião por conta de um contratempo pessoal. Pede que os itens de pauta sejam 

apresentados pelos conselheiros presentes no Centro de Controle Operacional para 

dar sequencia a reunião. 

O Sr. Marcelo Messias de Oliveira (GCM) inicia a discussão sobre o item 1. Leitura 

e aprovação da ata da Assembleia Geral Ordinária do mês de abril/2021 

questionando se algum conselheiro gostaria de se manifestar a respeito desse 

assunto. Não houveram inscritos. A leitura da foi dispensada e a ata foi aprovada por 

unanimidade.  

Sobre o item 2. Indicação de conselheiro suplente para o Conselho Municipal de 

Políticas sobre Drogras (COMAD), o Sr. Marcelo Messias de Oliveira (GCM) 

questiona se algum dos conselheiros presentes tem interesse em ocupar a vaga. 

O Sr. Ciro Moraes (ACS) relata a sua experiência como conselheiro titular do COMAD 

representando o CONSEM e fala da importancia de integração dos conselhos, pois o 

assunto é pertinente à segurança. 

O Sr. Carlos Mauritonio Nunes (SESVEPS) se candidata a vaga de suplente do 

COMAD representando o CONSEM. 

O Sr. Marcelo Messias de Oliveira (GCM) coloca a candidatura do Sr. Carlos 

Mauritonio Nunes (SESVEPS) para conselheiro suplente do COMAD representando 

o CONSEM em votação e é aprovado por unanimidade.  

Sobre o item 3. Indicação de representante para o evento 2º módulo do “Diálogos 

Sustentáveis”, o Sr. Marcelo Messias de Oliveira (GCM) questiona se algum dos 

conselheiros presentes tem interesse em representar o CONSEM no evento 

presencial do projeto “Diálogos Sustentáveis” pomovido pelo Departamento de 

Articulação (DEARTI) que será no próximo dia 16 de junho de 2021 das 8:30h às 12h 

na Vila Criativa da Vila Nova.  

O Sr. Bonifácio Rodrigues Hernando Filho (7ºCONSEG) colocou que não ficou 

satisfeito com a metodologia apresentada no primeiro encontro do projeto “Diálogos 

Sustentáveis”. Sugere que a Guarda Civil Municipal faça a representação do 



 PREFEITURA DE SANTOS  

Secretarial de Segurança 

 

 
consem-seseg@santos.sp.gov.br 

 

CONSEM nesse projeto pela complexidade das discussões que podem ser levantadas 

nos encontros e não se sentir confortável em explanar sobre o assunto.  

O Sr. Flávio de Brito Júnior (SESEG) pede desculpas pelo seu atrasado na reunião 

e assume os trabalhos como presidente do CONSEM na ausência do Sr. Sérgio Del 

Bel Júnior. Coloca que o projeto “Diálogos Sustentáveis” é um projeto importante do 

DEARTI que vai reunir todos os conselhos municipais e tem duração prevista até o 

final do ano de 2021. Coloca que é um espaço para interação com a sociedade civil e 

que por isso estamos abrindo o espaço para os demais conselheiros do CONSEM 

participar. Afirma que a Secretaria Municipal de Segurança e a Guarda Civil Municipal 

estará presente para dar apoio às discussões e questiona se existem candidatos para 

representar o CONSEM no projeto “Diálogos Sustentáveis”. 

O Sr. Bonifácio Rodrigues Hernando Filho (7ºCONSEG) coloca seu nome à 

disposição para representar o CONSEM no projeto “Diálogos Sustentáveis” e pede a 

colaboração da Guarda Civil Municipal para ajudá-lo nesse desafio.  

O Sr. Flávio de Brito Júnior (SESEG) coloca a candidatura do Sr. Bonifácio 

Rodrigues Hernando Filho (7ºCONSEG) para representar o CONSEM no projeto 

“Diálogos Sustentáveis” em votação e é aprovado por unanimidade.  

Sobre o item 4. Relatos do Grupo Especial de Trabalho sobre a Segurança na 

Área Central, o Sr. Flávio de Brito Júnior (SESEG) abre a palavra aos membros do 

grupo. 

O  Sr. Carlos Mauritonio Nunes (SESVEPS) coloca que na última reunião do grupo 

o Sr. Christóforo informou que dentro das Secretarias existem vários projetos para a 

área central, como a ocupação do Centro com órgãos da própria prefeitura, a 

revitalização do Centro com o VLT, identificação dos proprietários dos imóveis para 

incentivar a revitalização, entre outros. Porém ele não conseguiu as informações de 

todos esses projetos, pois esbarrou na burocracia. Com relação ao Sr. Bolivar, que 

ficou de levantar legislação sobre a questão do trânsito das carroças, foi detectado 

que a legislação traz muitos critérios a serem atendidos e isso dificulta a sua aplicação. 

Um exemplo são as carroças que precisam respeitar medidas específicas de tamanho 

e cor, além de documentos que o proprietário da carroça precisa entregar. Isso acaba 

gerando tantas dificuldades que os coletores de materiais recicláveis acabam por 

burlar a lei e usar outros veículos fora dos especificados para atuar, como os carrinhos 
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de supermercado. Coloca que conversou com o representante da APAS de São Paulo 

e ele se prontificou a fazer uma reunião com o grupo e a Guarda Civil Municipal para 

alinhar as ações para diminuir os carrinhos de supermercados furtados sejam usados 

para fins indevidos e fiquem espalhados pela cidade inteira. Acredita que essa 

conversa pode ajudar a diminuir o problema, sem a necessidade de uma lei para isso. 

Lembra que foi comentado na última reunião do CONSEM que está sendo discutida 

uma nova legislação sobre a atividade de coleta de materiais recicláveis e pede para 

que ela não seja tão burocrática, pois a maioria das pessoas que exerce essa 

atividade são pessoa muito simples, inclusive sem um comprovante de endereço fixo 

e documentos pessoais. Fala da necessidade de identificação das pessoas em 

situação de rua, que deveria ser pensando uma forma de identificar aqueles que não 

tem documentos, pois podem ser pessoas perigosas ou procurados vivendo nas ruas 

da nossa cidade. Na sua opinião, nenhuma pessoa em situação de rua pode ter mais 

direito que um cidadão comum. Coloca que acredita que em dez dias fecham um 

relatório do grupo e pede uma agenda para uma reunião com o representante da 

APAS e os membros do CONSEM.   

O Sr. Flávio de Brito Júnior (SESEG) coloca que é muito importante essa conversar 

com a APAS que eles precisam assumir a sua responsabilidade também. Antes da 

retirada, os carrinhos furtados e recolhidos precisam ser identificados. Coloca que é 

responsabilidade dos supermercados intensificar o controle dos carrinhos para evitar 

os furtos também. Existem outros passos para solucionar esse problema, mas 

dependem do auxílio de outras secretarias e da CET. Acredita que essa reunião com 

a APAS é muito importante e que posteriormente podemos envolver outras secretarias 

na conversa. Pede auxílio do Sr. Carlos Mauritonio Nunes para fazer o agendamento.  

O  Sr. Carlos Mauritonio Nunes (SESVEPS) disse que vai verificar a agenda e entrar 

em contato, que inclusive chegou a ser cobrado pelo representante da APAS sobre a 

reunião. Coloca que os carrinhos de supermercado têm um custo e não é possível 

que não exista o interesse mútuo de resolver o problema. Fala da possibilidade de um 

representante da APAS ser o responsável por identificar, recolher e devolver os 

carrinhos de supermercados apreendidos pela Prefeitura. Assim não iria mais onerar 

a Prefeitura com o armazenamento dos carrinhos apreendidos.  
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O Sr. Bonifácio Rodrigues Hernando Filho (7ºCONSEG) fala que o problema dos 

carrinhos de supermercados já é antigo, inclusive muito discutido nos CONSEGs. 

Lembra sobre a propositura do projeto de lei sobre a obrigatoriedade dos dispositivos 

antifurtos nos carrinhos de supermercado. Fala que já existe tecnologias que travam 

as rodas dos carrinhos de supermercado quando saem do raio pré-definido do 

supermercado, isso dificulta o furto porque impossibilita o uso. Um carrinho de 

supermercado custa cerca de R$ 500,00 cada, se são furtados 10 carrinhos por mês 

são R$ 5.000,00. Não adianta montar toda uma estrutura se não fazem nada para 

evitar os furtos.   

O  Sr. Carlos Mauritonio Nunes (SESVEPS) fala que na conversa com o 

representante da APAS já tem toda a ação organizada, que precisamos tentar. A 

sugestão que foi levantada está sendo discutida fazem três anos, gera muito custo e 

precisa de uma lei. Nós precisamos dar condições para a Guarda Municipal trabalhar 

de maneira tranquila e dentro da lei. Precisamos resolver o problema hoje, hoje temos 

muitos carrinhos nas ruas, hoje temos muitos furtos, precisamos tirar os carrinhos e 

mitigar o furto. Agora precisamos reunir as partes interessadas. 

O Sr. Bonifácio Rodrigues Hernando Filho (7ºCONSEG) fala dos custos 

operacionais para a apreensão dos carrinhos de supermercado e isso deve ser 

considerado na conversa com a APAS. Hoje existe um custo grande que o cidadão 

arca e o supermercado deve ajudar fazendo a sua parte para evitar os furtos dos 

carrinhos de supermercado por mais que exista um custo de implantação de um novo 

sistema. Coloca que precisamos resolver esse problema de fato.  

O Sr. Flávio de Brito Júnior (SESEG) agradece as colocações de todos e pede que 

o Sr. Carlos Mauritonio Nunes que assim que possível entre em contato para 

agendarmos a reunião com o representante da APAS. Com relação a Guarda Civil 

Municipal, afirma que ela não se omite e nem vai se negar a trabalhar, mas é 

necessário cobrar a responsabilidade dos proprietários desses carrinhos que 

precisam trabalhar com medidas preventivas de segurança para dificultar o furto. 

Acredita que a conversa pode ser muito produtiva para ambos os lados. Abre a 

discussão do item 5. Assuntos Gerais questionando novamente se o representante 

da SEMAM está presente para se manifestar. Não houve retorno e a palavra ficou 

aberta aos demais conselheiros.  
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O Sr. Ciro Moares (ACS) questiona sobre uma câmera de monitoramento que existia 

na Rua do Comércio com a Rua XV de Novembro que ela caiu pela segunda vez e 

não será recolocada na mesma posição, se temos informações sobre esse fato.  

O Sr. Flávio de Brito Júnior (SESEG) colocou que será questionado ao DETIC sobre 

as informações da câmera em questão e dará retorno. 

O Sr. Ciro Moares (ACS) questiona se existe algum site que ele como munícipe possa 

consultar os locais onde estão as câmeras de monitoramento, se é pública a 

informação. 

O Sr. Flávio de Brito Júnior (SESEG) informa que as informações abertas ficam no 

SIG Santos com toda a localização de câmeras da cidade e é acessível a toda a 

população.  

O Sr. Bonifácio Rodrigues Hernando Filho (7ºCONSEG) informa que está 

acontecendo agora uma reunião entre os presidentes dos CONSEGs e o Comando 

da Polícia Militar e justifica a ausência do Sr. Augusto na reunião do CONSEM.  

O Sr. Flávio de Brito Júnior (SESEG) agradece a informação passada pelo Sr. 

Bonifácio. Não havendo mais nada a ser tratado, o Sr. Flávio de Brito Júnior 

(SESEG), presidente interino, agradeceu a presença de todos na reunião e encerrou 

a reunião às 9h 48minutos horas.  


