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Data da reunião: 21/07/2021 Data do relatório: 30/07/2021

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

Presenças Registradas Presencialmente: Sergio Del Bel Junior (SESEG), Flávio

de Brito Junior (SESEG), Marcelo Messias de Oliveira (GCM), Cap. Biaggio (Polícia

Militar) e Paulo Roberto de Oliveira Souza (SEPLAN).

Presenças dos Conselheiros Registradas On-line: Edson Zeppini (GPM), Patrícia

Azevedo  Santos  Nascimento  (CET),  Elton  Pereira  dos  Anjos  (OAB),  Henrique

Camilo  de  Lelis  (Rotary  Club),  Ciro  Moraes  (ACS),  Carlos  Mauritonio  Nunes

(SESVEPS),  Bolivar  dos  Santos  Xavier  (1ºCONSEG),  Walter  Damasco  Junior

(5ºCONSEG), José Augusto Bezerra da Silva (7º CONSEG) e Bonifácio Hernando

Filho (7º CONSEG).

Outras Presenças Registradas On-line: Fabiana Ilhosa (OPM), Luis Trajano De

Oliveira  (SEGES),  Luis  Eduardo  Santos  (3º  CONSEG),  João  Ademilson  Mendes

Borges (2ºCONSEG) e Fabio Ribeiros dos Santos.

Faltas  Justificadas: Christoforo  Kabbach  Filho  (SEAPIC),  Ana  Lúcia  Negrão

Oliveira de Almeida (SEDUC) e Janete Rodrigues Quintela Caboclo (SEDUC).

Síntese: às  nove  horas  do  dia  21  de  julho  de  2021,  conselheiros  e  demais

interessados se reuniram em formato virtual, através do link:

<https://santos.webex.com/santos/j.php?MTID=mfa543a16fd4ec0114455e5d651815c13>,

para deliberar sobre a seguinte pauta:

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

junho/2021;

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

3. Assuntos Gerais.  

O  presidente Sr. Sérgio Del Bel inicia a  reunião agradecendo a participação de

todos na reunião em formato virtual. Sobre o item 1. Leitura e aprovação da ata da
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Assembleia  Geral  Ordinária  do  mês  de  junho/2021,  a  ata  foi  aprovada  por

unanimidade e dispensada a leitura. 

Sobre o item 2. Relatos do Grupo Especial de Trabalho sobre a Segurança na

Área Central, o presidente Sr. Sérgio Del Bel coloca que o Sr. Carlos Mauritonio

Nunes ficou de apresentar uma proposta e que a reunião com os representantes dos

supermercados seria na semana que passou, mas foi cancelada. 

O Sr. Carlos  Mauritonio  Nunes (SESVEPS) relata  que  enviou  por  e-mail  uma

planilha com o resumo das ações realizadas pelo Grupo Especial de Trabalho para

divulgação  entre  os  conselheiros.  Informa  que  a  reunião  com  o  Sr.  Marcelo,

representante dos supermercados, e a Secretaria Municipal de Segurança teve que

ser cancelada e foi feito um novo convite para que ele participasse da reunião do

CONSEM, mas ele  já  tinha um compromisso agendado em Santo  André com o

prefeito. Coloca que o Sr. Marcelo, independentemente da participação na reunião

do  CONSEM,  se  compromete  a  dar  andamento  a  orientação  dos  donos  de

supermercados para registrar o boletim de ocorrência dos furtos dos carrinhos e a

identificação  dos  carrinhos  recolhidos  pela  prefeitura.  Entende  que  o  ideal  é

formalizar  um  termo  de  compromisso  para  ficar  documentado.  Relata  que  ficou

sabendo que os supermercados tem seguro dos carrinhos e por isso eles não se

interessam em recuperá-los, o prejuízo é da seguradora. Pensa em formatar algo

em parceria com as seguradoras.    

O  Sr.  Bonifácio  Hernando  (7º  CONSEG) fala  sobre  o  aluguel  de  bicicletas  e

patinetes na cidade, gerenciado por GPS com um chip que controla o tempo de uso,

cobranças e localização,  e questiona a possibilidade de colocar esses chips nos

carrinhos de supermercado e o próprio supermercado fazer o controle. Acredita que

o valor do investimento é baixo e a própia seguradora pode se interessar. 

O Sr. Carlos Mauritonio Nunes (SESVEPS) explica que a questão do controle é

muito simples, uma etiqueta é capaz de disparar um apito avisando a saída indevida,

o problema é onde colocar o sistema para impedir a saída. Lembra que dependendo

do  supermercados  existem  três  saídas  ou  mais  e  seria  necessário  colocar  um

vigilante  em cada  uma  dessas  saídas,  gerando  problemas de  relacionamento  e

confusões com clientes. Entende que a ideia é boa, mas os supermercados não tem

uma infraestrutura preparada como no exterior.  
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O  Sr.  Bonifácio Hernando (7º CONSEG)  entende o posicionamento e concorda

com o  Sr.  Carlos.  Sobre  a  questão  dos  carrinheiros,  coloca  que  na  reunião  do

COMUS (Conselho Municipal de Usuários de Serviços Públicos) foi dito que desde

2012 não é feito o recadastramento e é um assunto que precisa ser pensado. Está

sendo cobrado no COMUS que a CET e a Assistência Social façam o redastramento

desse pessoal. 

O  presidente Sr.  Sérgio  Del  Bel  agradece as intervenções  do Sr.  Carlos  e Sr.

Bonifácio, mas acredita que a prefeitura acaba trabalhando para os supermercados,

pois  como  foi  dito  pelo  Sr.  Carlos  os  supermercados  tem  seguro  e  não

experimentam nenhum tipo de prejuízo. Coloca que existem diversas medidas de

segurança que podem dificultar o furto de carrinhos de supermercado, mas não há

interesse porque necessita de investimentos financeiros. Informa que o Secretário

Adjunto Flávio de Brito Junior participou de uma reunião com as diversas secretarias

para tratar sobre o Centro Histórico e atrair a vinda das pessoas. Sempre que se fala

em melhorar o Centro Histórico as pessoas falam que precisa melhorar a questão da

segurança, mas não é bem assim, afinal, se colocarmos mais guardas trabalhando

no Centro Histórico não é garantia que mais clientes serão atraídos para as lojas.

Entende que é uma soma de diversos fatores, que cada um precisa fazer  o seu

papel, inclusive a segurança. A única reclamação dos comerciantes é a questão das

pessoas  em  situação  de  rua  que  acabam  causando  transtornos,  furtos  e

insegurança, mas acredita que o movimento de pessoas é o que traz a segurança e

não apenas a ação isolada de um órgão ou de outro.  Fala que nos locais onde

temos grande movimento de pessoas é natural a questão da segurança, inclusive

atraindo maior policiamento. Se for necessário, assinará um termo de compromisso

com os supermercados, mas isso vai beneficiar mais dono de supermercado e não

vai  resolver  a  questão do  Centro  Histórico,  pois  a  diminuição  da  circulação  dos

carrinhos não vai minimizar os furtos. Informa que semanalmente forças tarefas são

realizadas  pela  Guarda  Municipal  e  precisa  da  colaboração  das  pessoas

denunciando os ferros-velhos clandestinos. Reafirma o compromisso de formar um

pelotão especial para atuar no Centro Histórico com os novos guardas municipais

que serão chamados pelo concurso. Fala que também está tratando o aumento dos

policiais militares que atuam na Atividade Delegada. Isso pode diminuir o número de
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furtos, mas não vai eliminar a presença das pessoas em situação de rua, o problema

é muito maior. 

O Sr. Bonifácio Hernando (7º CONSEG) entende que o ferro-velho é apenas um

intermediário que depois vende para um terceiro, todos precisam ser fiscalizados.  

O presidente Sr. Sérgio Del Bel coloca que temos quem pratica o furto, quem faz a

intermediação e quem compra o material. Para o município é mais fácil combater

quem faz a  intermediação,  o  ferro-velho,  quem faz a  compra do material  acaba

ficando  muito  distante  da  nossa  realidade.  Se  o  município  conseguir  atuar  na

fiscalização juntos aos ferros-velhos já vai ter bons resultados. O que traz segurança

numa  área  como  o  Centro  Histórico  é  o  movimento  de  pessoas,  então  todos

precisam  fazer  o  seu  esforço.  Questiona  o  quanto  os  comerciantes  do  Centro

Histórico tem se modernizado,  pois sente não existem atrativos e diferencial  nos

comércios estabelecido na região. A grande maioria dos imóveis abandonados no

Centro Histórico pertencem à famílias que nem moram no Brasil, a prefeitura faz a

intimação e multa, mas sabe que jamais isso será executado. 

O Sr. Carlos  Mauritonio  Nunes  (SESVEPS)  coloca  que  muitas  das  ações

apontadas pelo Grupo Especial de Trabalho no quadro enviado por e-mail estão em

consonância com o que foi colocado. Fala da Teoria das Janelas Quebradas e que

se a prefeitura não atua o mau ambiente vai prosperar, o Centro Histórico fica cada

dia mais degradado. Fala da dificuldade de adquirir um imóvel no Centro Histórico,

pois além do valor que a pessoa paga no imóvel, é necessário muito mais recursos

financeiros  para  atender  todas  as  exigências  fazer  o  restauro.  Coloca  que  é

necessário incentivar as moradias no Centro Histórico.

O  presidente Sr. Sérgio Del Bel  entende as dificuldades, mas existem algumas

limitações  pela  necessidade  de  preservação  dos  casarões  e  da  arquitetura  do

Centro que não são impostos pela prefeitura. Coloca que a o Governo Municipal já

proporciona algumas isenções e benefícios para incentivar as empresas que querem

se  instalar  no  Centro  da  cidade.  Fala  que  o  Secretário  Julio  Eduardo  trata

exclusivamente desse assunto e inclusive que já existem propostas de alterações na

legislação. Fala que o prefeito também entende que é interessante trazer moradias

no Centro Histórico, bem como, trazer secretarias e outros órgãos públicos. 
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O  Sr. Bonifácio Hernando (7º CONSEG)  coloca que o Centro Histórico tem um

problema com relação a disponibilidade de estacionamento e sugere a criação de

garagens verticais.

O presidente Sr. Sérgio Del Bel lembra que as obras do VLT já estão avançando e

em breve vai chegar até o Centro. Entende que a tendência é desestimular a vinda

de  carros  e  criar  mais  boulevards  e  calçadões  para  melhorar  a  circulação  de

pessoas. Acredita que a oferta de estacionamento já é satisfatória.

O  Sr.  Bolivar  Xavier  (1º  CONSEG)  coloca  que  o  assunto  relativo  aos  prédios

históricos  são  do  CONDEPASA  e  CONDEPHAAT,  ambos  conselhos  de  nível

estadual, que exigem uma série de garantias para o patrimônio histórico, deixando

muitas vezes a prefeitura de mão atadas. Fala sobre a necessidade de negociar

mudanças  que  possam  flexibilizar  as  regras.  Sugere  que  a  prefeitura  traga

atividades e atrações para o Centro Histórico para incentivar o retorno das pessoas,

como  também  o  retorno  com  as  visitas  monitoradas  aos  pontos  históricos  e

turísticos.  

O presidente Sr. Sérgio Del Bel coloca que a prefeitura já se comprometeu a trazer

eventos para a área central para atrair as pessoas, como nos festivais e gravações

para  filmes.  Combinou  de  convidar  um  representante  da  Secretaria  Assuntos

Portuários e Desenvolvimento da Região Central para a próxima reunião. Fala sobre

o projeto de lei sobre os carrinheiros e aguarda sugestões dos conselheiros.

Sobre o item 3. Assuntos Gerais 

A  Sra.  Fabiana Ilhosa (OPM) aponta que uma das as ações de revitalização do

Centro são as obras no Mercado Municipal. Fala do resgaste da tradição do santista

vir ao Centro da cidade e que existe um projeto na Secretaria de Educação chamado

“Santos  da  Gente”  que  leva  as  crianças  para  fazer  passeios  para  conhecer  os

pontos históricos da cidade. 

O presidente Sr. Sergio Del Bel agradece a fala da Sra. Fabiana e informa que o

Mercado Municipal já está em obras e vai ser instalada uma Cervejaria Artesanal,

além de um espaço multiuso no mezanino. Agradece a presença do Capitão PM

Biaggio da Polícia Militar na reunião.  
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O  Sr. Bolivar Xavier (1º CONSEG)  coloca que a prefeitura se comprometeu em

mudar a localização do Bom Prato que fica nas mediações do Mercado Municipal. 

O presidente Sr. Sergio Del Bel agradeceu a presença de todos na reunião e não

havendo mais nada a se tratar, encerrou a reunião às 10 horas.
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