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

Presenças Registradas Presencialmente: Flávio de Brito Junior (SESEG), Rema

(SESEG), Subcomandante Marcelo Santos Silva (GCM), Coregedor Ronaldo Pereira

(GCM), Inspetor Adelmar Miranda e Paulo Roberto de Oliveira Souza (SEPLAN).

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

Leonardo Carvalho (SEECTUR)Patrícia Azevedo Santos Nascimento (CET), Elton

Pereira  dos  Anjos  (OAB),  Henrique  Camilo  de  Lelis  (Rotary  Club),  Ciro  Moraes

(ACS),  Robson  Gomes  Santos  (Guarda  Portuária),  Bolivar  dos  Santos  Xavier

(1ºCONSEG), José Augusto Bezerra da Silva (7º CONSEG) e Bonifácio Hernando

Filho (7º CONSEG).

Outras Presenças Registradas On-line: Gustavo Bittencourt (SEGOV) e Simone

Zanasi.

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

Oliveira de Almeida (SEDUC) e Sandra Santana (OTC). 

Síntese: às  nove  horas  do  dia  18  de  agosto  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

julho/2021;

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

3. Assuntos Gerais.  

O  presidente interino Sr. Flávio de Brito Junior inicia a reunião agradecendo a

participação  de  todos  na reunião  em formato  virtual.  Sobre  o  item  1.  Leitura  e

aprovação da ata da Assembleia Geral Ordinária do mês de julho/2021, a ata foi

aprovada por unanimidade e dispensada a leitura. 

consem-seseg@santos.sp.gov.br



PREFEITURA DE SANTOS

Secretarial de Segurança

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

Área  Central,  o  presidente  Sr.  Flávio  de  Brito  Júnior  convida  o  Sr.  Gustavo

Bittencourt, da Secretaria Municipal de Governo, para fazer o uso da palavra para

falar  sobre os projetos da prefeitura para a área do Centro Histórico de Santos,

conforme solicitado na última reunião do CONSEM.

O  Sr.  Gustavo  Bittencourt  (SEGOV) coloca  que  desde  o  mês  de  julho  foi

designado pelo Secretário  de Governo para trabalhar  na questão do Centro.  Foi

montada  uma  estrutura  para  cuidar  da  zeladoria,  da  segurança  e  de  eventos.

Expressou que é desejo do prefeito e está no plano de governo trazer movimento ao

Centro  de  Santos,  fala  sobre  o  início  dos  pequenos  eventos  como  o  Dia  da

Primavera em setembro e que a ideia é manter eventos que tragam circulação de

pessoas. A questão das moradias e empreendimento continua a cargo da Secretaria

Assuntos Portuários e Desenvolvimento da Região Central de com o Sr. Glaucus.

Coloca que a Subprefeitura será fortalecida com o aumento da equipe de trabalho

para  agilizar  a  zeladoria  com  a  realização  das  podas,  colocação  de  placas  de

sinalização de trânsito e pequenos reparos. Coloca que a região do Centro é uma

prioridade. 

O Sr. Bonifácio Hernando (7º CONSEG) coloca que para a reativação do Centro

existe uma necessidade de trazer moradias para o local, pois isso vai revitalizar o

comércio. Afirma que atualmente o Centro fica deserto após as 19 horas e a oferta

de moradias ajudaria porque as pessoas consumiriam serviços no bairro. 

O Sr. Gustavo Bittencourt (SEGOV) concorda com a colocação do Sr. Bonifácio e

sugere que seja feito o convite ao Sr. Glaucus para tirar dúvidas sobre esse assunto

das moradias. Coloca que existem dados que cerca de 15mil pessoas atravessam

diariamente na barca Santos-Guarujá, então, se for possível,  ofertar moradias na

região do Centro, será possível atrair essas pessoas que viverão, circular e consumir

no bairro. Informa que o que se pretende com os pequenos eventos é reaquecer o

comércio da região Central.

O Sr. Bonifácio Hernando (7º CONSEG) coloca que o esforço será grande, pois ao

longo dos anos todos os bairros começaram a desenvolver pequenos os polos de

comércio,  ofertando  todos  os  tipos  de  serviços,  permitindo  que  as  pessoas

permaneçam no seu bairro e não tenham mais que vir ao Centro da cidade. Pensa
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que as moradias poderiam atrair investimentos em padarias e bares na região. Usa

como exemplo a rodoviária que apesar de movimentar um grande fluxo de pessoas

não gera movimento e consumo nos comércios do Centro.

O Sr. Gustavo Bittencourt (SEGOV) informa que a Secretaria Municipal de Saúde

está  verificando  a  possibilidade  de  colocar  um posto  de  vacinação  da  gripe  na

próxima semana ao lado da rodoviária. Fala também sobre as trativas para trazer o

evento de Crossfit que costuma ser realizado todos os anos em duas etapas, uma

na praia e outra no Arena Santos, para a Praça Mauá. Fala sobre o compromisso da

Secretaria Municipal de Esporte em colocar pelo menos duas etapas das provas de

pedestrianismo no Centro da cidade por ano. Essas são pequenas medidas que vão

ajudar de imediato o comércio da região. 

O Sr. Bonifácio Hernando (7º CONSEG) questiona a utilização dos armazéns. 

O  Sr.  Gustavo  Bittencourt  (SEGOV)  coloca  que  seria  interessante  convidar  o

Secretário Júlio Eduardo para explicar  a situação dos armazéns.  Informa que os

armazéns são propriedades da União. 

O  Sr.  Bolivar  Xavier  (1º  CONSEG)  fala  das  dificuldades  dos  proprietários  de

imóveis na região Central em realizar obras estruturais por conta do tombamento e

pede auxílio para levar essa discussão ao Governo do Estado. Fala também sobre

as obras do VLT que estão focando a rua João Pessoa e a rua Amador Bueno,

deixando a Rua General Câmara sem qualquer tipo de movimentação. Sugere que

seja feito um estudo para rever as rotas de ônibus para que elas possam circular

pela rua General Câmara e trazer fluxo de pessoas. Faz um elogio ao trabalho do

Secretário Sérgio Del Bel  na área da segurança e fala da importância de somar

esforços com a subprefeitura para manter em dia a zeladoria do Centro Histórico.

Pede  apoio  ao  Sr.  Gustavo  Bittencourt  para  que  as  ações  em  ferros-velhos

continuem e se possível sejam ampliadas.

O Sr. Gustavo Bittencourt (SEGOV) agradece as ponderações feitas e se coloca

como um facilitador. Lembra que seu pai foi presidente do 7º CONSEG e que tem

muito carinho pelos CONSEGs. Fala sobre a pretensão de ampliar as isenções para

atrair os comerciantes para a área Central, bem como, a possibilidade de criar um

serviço  de  atendimento  unificado  para  comerciantes.  Sobre  a  questão  do

tombamento,  coloca  que  seria  necessário  a  explicação  do  Sr.  Glaucus,  mas  já
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existem  avanços  na  flexibilização  das  regras.  Concorda  que  a  fiscalização  nos

ferros-velhos  é  muito  importante  e  vai  ajudar  na  articulação  em  tudo  que  for

possível.

O Sr. Bolivar Xavier (1º CONSEG) aponta a importância do trabalho em conjunto da

Secretaria Municipal de Segurança, da Assistência Social e do Consultório na Rua

para levar os serviços às pessoas em situação de rua. 

O  Sr. Bonifácio Hernando (7º CONSEG) questiona se existe a possibilidade de

criar uma central de reciclagem por parte da prefeitura para substituir a função dos

ferros-velhos,  pois  entende  que  os  catadores  de  materiais  reciclados  fazem um

papel positivo para o meio ambiente. 

O presidente interino Sr. Flávio de Brito Junior (SESEG) esclarece que as ações

preventivas  que  a  Guarda  Municipal  faz nos ferros-velhos  não  é  em relação  ao

trabalho  realizado  e  sim  aos  atos  ilícitos  que  são  cometidos  dentro  de  alguns

estabelecimentos.  A fiscalização  é  para coibir  ilicitudes  que  podem vir  a  ocorrer

nesses locais, como a comercialização de fios furtados. Nem a Guarda Municipal e

nem a prefeitura tem interesse em retirar a parte positiva desses estabelecimentos

comerciais. Informa que já foram contabilizadas mais de sessenta ações em ferros-

velhos com muitos resultados positivos. Coloca a necessidade da assistência social

e  da saúde  participarem das  ações de fiscalização para melhorar  os resultados.

Parabeniza  o  secretário  Flávio  Jordão  e  o  Sr.  Gustavo  Bittencourt,  ambos  da

Secretaria  Municipal  de  Governo,  pela  criação  do  grupo  que  irá  trabalhar

especificamente na área Central e está otimista nas ações que serão desenvolvidas

para a melhoria das condições dos comerciantes e frequentadores do Centro. 

O Sr. Bonifácio Hernando (7º CONSEG) coloca a sua preocupação com fragilidade

e vulnerabilidade das pessoas em situação de rua. Não questiona as atividades dos

ferros-velhos, mas pensa que uma central de reciclagem poderia possibilitar maior

acesso aos serviços de saúde e de assistência social.  

O  presidente  interino  Sr.  Flávio  de  Brito  Junior  (SESEG)  questiona  se  mais

algum dos presentes gostaria de fazer mais alguma pergunta em relação ao assunto

do Centro. Não havendo inscritos, agradeceu a participação e os esclarecimentos

dados pelo Sr.  Gustavo Bittencourt.  Coloca serão convidados para participar das

próximas  reuniões  o  Sr.  Júlio  e  o  Sr.  Glaucus  para  que  possam  trazer  mais
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esclarecimentos sobre os projetos para a área Central. Fala do esforço do prefeito

em trazer  melhorias para a área comercial do Centro. Sobre o item  3 Assuntos

Gerais, abre a palavra aos presentes. 

O Sr. Bolivar Xavier (1º CONSEG) pede que seja feito um breve relato das ações

de fiscalização nos ferros-velhos e questiona quais foram as ações administrativas

tomadas. 

O presidente interino Sr. Flávio de Brito Junior (SESEG) solicitou as informações

ao subcomandante da Guarda Civil Municipal e irá encaminhá-las. 

O Sr. Bonifácio Hernando (7º CONSEG) questiona quando a Secretaria Municipal

de Segurança irá se mudar para as novas instalações. 

O presidente interino Sr. Flávio de Brito Junior (SESEG) estima que em sessenta

dias a secretaria estará na nova sede que fica no prédio atrás da prefeitura, mas que

ainda faltam ajustar alguns itens de infraestrutura para o local.  

O  Sr. Bolivar Xavier (1º CONSEG)  questiona sobre a utilização dos drones pela

secretaria. 

O presidente interino Sr. Flávio de Brito Junior (SESEG) informa que a Guarda

Municipal  já  possui  dois  drones  e  são  utilizados  em  diversas  ações  e  no

levantamento  de  operações  preventivas.  A  intenção  é  aumentar  o  número  de

equipamentos para ampliar as operações que acontecem em parceria com a Polícia

Militar e Ambiental, como também, com a Defesa Civil  nas áreas de preservação

ambiental e áreas de ocupação irregulares. Aproveita a oportunidade para fazer uma

homenagem ao conselheiro e ex-presidente do 3ºCONSEG Sr. José Nogueira, que

faleceu na última semana. 

O  Sr. Bolivar Xavier (1º CONSEG)  lamenta a partida do amigo José Nogueira e

pede que seja registrado em ata as suas condolências à família enlutada.

O  presidente  interino  Sr.  Flávio  de  Brito  Junior  (SESEG) relata  sobre  o

questionamento do Sr. Bolivar   que na última semana foram realizadas duas ações

de fiscalização de ferros-velhos na Zona Noroeste com quatro intimações por falta

de alvará exposto e na área Central foi realizada uma operação que resultou em

uma multa por falta de alvará, seis intimações sem alvará exposto e um flagrante de

furto de fios. Compromete-se a informar na próxima reunião o relatório consolidado

das ações de fiscalização. 
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O Sr. Bolivar Xavier (1º CONSEG) agradece pelas informações e sugere que seja

feito um estudo na legislação municipal  e no código de posturas para verificar a

possibilidade da cassação de alvará de forma imediata aos ferros-velhos que sejam

flagrados com produtos furto ou roubo. 

O presidente interino Sr. Flávio de Brito Junior (SESEG) coloca que irá verificar

essa possibilidade junto ao Sr. Gustavo e ao Sr. Álvaro. 

O Sr. Bonifácio Hernando (7º CONSEG) questiona sobre os armazéns que estão

desativados, se poderiam ser divididos e entregue para os ferros velhos atuarem.

O  presidente  interino  Sr.  Flávio  de  Brito  Junior  (SESEG)  informa  que  os

armazéns em questão  são de propriedade da União.  Coloca que em uma outra

oportunidade  podemos convidar  o  secretário  Júlio  para  esclarecer  quais  são  os

projetos para essa área.  

O  Sr.  José Augusto Bezerra da Silva (7º CONSEG) cumprimenta os presentes e

em especial ao Sr. Gustavo Bittencourt pela explanação. Fala da importância do Sr.

José Amorim, pai do Sr. Gustavo, com quem ele conviveu e trabalhou em diversos

projetos, sendo responsável pela reativação do 7º CONSEG. Coloca o 7º CONSEG

à disposição e deseja um bom trabalho ao Sr. Gustavo Bittencourt. 

O Sr. Gustavo Bittencourt (SEGOV) agradece as palavras do Sr. José Augusto.

O presidente interino Sr. Flávio de Brito Junior 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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