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Referência: AGO CONSEM/Santos – Mês de Outubro 

Data da reunião: 13/10/2021   Data do relatório: 20/10/2021 

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

Presenças Registradas Presencialmente: Sérgio Del Bel Júnior (SESEG), 

Comandante Marcelo Messias de Oliveira (GCM), Subcomandante Marcelo Santos 

Silva (GCM), Corregedor Ronaldo Pereira (GCM), Paulo Roberto de Oliveira Souza 

(SEPLAN) e Ricardo Romano Fernandes (SEPLAN). 

Presenças dos Conselheiros Registradas On-line: Leonardo Carvalho 

(SEECTUR), Milton Duarte Antunes (CET), Ciro Moraes (ACS), Bonifácio Hernando 

Filho (7º CONSEG). 

Outras Presenças Registradas On-line: Luiz Trajano de Oliveira (SEGES).  

Faltas Justificadas: Christoforo Kabbach Filho (SEAPIC).  

 

Síntese: às nove horas do dia 13 de outubro 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 

agosto/2021; e 

2. Assuntos Gerais. 

 

O presidente Sr. Sérgio Del Bel 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 agosto/2021, a ata foi aprovada por 

unanimidade e dispensada a leitura.  

Sobre o item 2. Assuntos Gerais, o presidente Sr. Sérgio Del Bel Junior informa 

que já iniciou o curso de formação de armamento e tiro para trinta e cinco guardas 

municipais e pretende até o final do ano formar cem guardas municipais para atuar na 

Operação Verão. Setenta e cinco guardas estarão utilizando arma de fogo e o 

excedente dos guardas formados (vinte e cinco) atuarão, quando necessário, nas 

folgas, licenças e férias. Para o próximo ano, continuará sendo realizada a formação 
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de armamento e tiro que tiveram que ser adiadas por conta da pandemia e do atraso 

da entrega das armas de fogo adquiridas por licitação. O fornecedor alegou que não 

teve como entregar as armas, pois a Taurus estava com a produção interrompida 

durante a pandemia. Fala sobre a responsabilidade do uso de armas de fogo pela 

Guarda Municipal e lembra que o principal objetivo é a autoproteção dos guardas. 

Fala da impossibilidade de obrigar todos os guardas municipais a trabalhar com armas 

de fogo, pois nos antigos editais de concurso não constava que a corporação deveria 

trabalhar armada. Foi realizada uma pesquisa interna para saber quem gostaria de 

trabalhar armado e muitos guardas municipais preferem não trabalhar com arma de 

fogo, não sendo possível obrigá-los. Para os próximos editais já teremos a 

obrigatoriedade de trabalhar com armas de fogo, dessa maneira, os próximos guardas 

ao ingressarem farão o curso de formação e já irão iniciar as atividades munidos de 

armas de fogo. Outra notícia é que estão sendo formados setenta e cinco novos 

guardas municipais e espera-se que até o final do ano eles já estejam prontos para 

reforçar a Operação Verão. Após a Operação Verão está previsto iniciar a formação 

de mais setenta e cinco novos guardas municipais oriundos do concurso público já 

realizado, totalizando 150 novos guardas municipais. Para o próximo ano, está 

prevista ainda a possibilidade de abertura de novo edital de concurso para a Guarda 

Municipal, pois a demanda pelos serviços tem crescido de forma absurda, cobrindo 

toda a cidade, área continental e com aumento das operações com os órgãos da 

prefeitura, Polícia Militar e ambos. Informa sobre as tratativas para viabilizar a 

atividade delegada com a Polícia Militar Ambiental para a fiscalização das áreas de 

morros e continental da cidade para combater a invasão das áreas de preservação 

ambiental, das áreas de risco de desmoronamento e intempéries ou de ambas. 

Finaliza a sua fala sugerindo que sejam realizadas reuniões mensais com os 

presidentes ou representantes das diretorias dos CONSEGs para estreitar laços e 

facilitar a participação, que poderiam ser realizadas na mesma data do CONSEM ou 

em data a ser agendada. Serão enviados e-mails aos presidentes de CONSEGs para 

ajustar o agendamento.  

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

Segurança e a Guarda Municipal irão para as novas instalações.  

O presidente Sr. Sérgio Del Bel Junior informa que o prédio já foi alugado, pintado 

e a instalação de fibra ótica na sua entrada, iniciando a colocação dos pontos de 
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internet. Coloca que assim que for possível faremos a mudança para o local, mas que 

por conta da burocracia foi necessário licitar o cabeamento de internet para o prédio, 

que acabou tomando mais tempo. Além disso, tivemos um problema de encanamento 

que não havia sido detectado quando foi realizada a inspeção do prédio, mas o 

proprietário já está fazendo a correção para que o problema seja sanado.  

O Sr. Bonifácio Hernando Filho (7º CONSEG) coloca que a participação dos 

CONSEGs já é prevista no CONSEM, questiona qual o objetivo da reunião proposta.  

O presidente Sr. Sérgio Del Bel Junior coloca que tem dificuldade em participar de 

todas as reuniões dos CONSEGs e acredita que se for possível fazer essa reunião 

uma vez por mês ou quando solicitado o agendamento vai facilitar a troca de 

informações entre os colegiados. É um gesto da Secretaria de Segurança de estar 

mais próximo. Fala sobre a ideia de usar os canais de comunicação da prefeitura para 

fazer pequenos vídeos de conselhos úteis de segurança e esclarecimentos à 

população e quer a participação dos CONSEGs nesta ação. 12min 

O Sr. Bonifácio Hernando Filho (7º CONSEG) fala que nas reuniões do 7º CONSEG 

o coordenador é sempre convidado a usar a palavra e dar um balanço das 

ações/atividades do período da Guarda Municipal, fala da importância desta prestação 

de contas e que em breve devem retomar as reuniões presenciais. 

O presidente Sr. Sérgio Del Bel Junior informa que o comando da Guarda Municipal 

está presente na reunião irá reforçar o pedido aos coordenadores. Coloca em 

discussão com os conselheiros se podemos retomar as reuniões do CONSEM de 

forma presencial ou mista a partir do próximo mês. As reuniões serão no CCO – 

Centro de Controle Operacional com o distanciamento necessário. 

O Sr. Bonifácio Hernando Filho (7º CONSEG), Sr. Luiz Trajano DE Oliveira 

(SEGES) e Milton Duarte Antunes (CET) se colocam favoráveis ao retorno das 

reuniões presenciais.  

O Sr. Ciro Moraes (ACS) se coloca favorável ao retorno das reuniões presenciais, 

mas sugere que se mantenha a possibilidade de participar de forma virtual.  

O Sr. Leonardo Carvalho (SEECTUR) coloca que é favorável a reunião em formato 

misto, possibilitando a participação de forma virtual.  

O presidente Sr. Sérgio Del Bel Junior coloca que na próxima reunião será realizada 

a consulta por e-mail para os conselheiros que tem interesse em participar de forma 

presencial da reunião, reservando os lugares conforme a disponibilidade do espaço. 
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Os demais conselheiros e interessados poderão continuar a participar da reunião do 

CONSEM em formato virtual. 

O Sr. Bonifácio Hernando Filho (7º CONSEG) elogia a alteração das áreas de 

atuação das coordenadorias da Guarda Municipal que possibilitou coincidir com as 

áreas de atuação da Polícia Militar e Civil. Pergunta sobre como funciona a atividade 

delegada.  

O presidente Sr. Sérgio Del Bel Junior coloca que diariamente é realizada a 

atividade delegada e a quantidade de policiais muda conforme a necessidade da 

cidade e a adesão dos policiais. São divulgados os locais e lugares que precisam de 

policiamento e os policiais se inscrevem para participar. Quando temos eventos, a 

quantidade de vagas aumenta. Com as inscrições realizadas, são feitas as escalas de 

acordo com a necessidade da cidade e a Secretaria de Segurança aponta com base 

nas estatísticas os locais onde é necessário maior policiamento. Além disso, é 

realizada diariamente uma operação conjunta da Guarda Municipal com a Polícia 

Militar para fiscalização. 

O Sr. Bonifácio Hernando Filho (7º CONSEG) questiona se a Guarda Municipal está 

participando da Vizinhança Solidária. 

O presidente Sr. Sérgio Del Bel Junior informa que ainda não, mas tem intenção de 

participar. Está aguardando o Comandante da Polícia Militar agendar a reunião com 

os comandantes das cias e os coordenadores da Guarda Municipal. Agradeceu a 

presença de todos na reunião e não havendo mais nada a se tratar, encerrou a reunião 

às 9 horas e 40 minutos. 


