
                                                               

SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL
SECRETARIA DE SEGURANÇA

CONSELHO DE SEGURANÇA MUNICIPAL
SESSÃO DE AJUDA AOS CONSELHOS

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE SEGURANÇA MUNICIPAL

Ata da Sessão Ordinária do Conselho De Segurança

Municipal, realizada no dia 10 de abril de 2019, às 9

horas, na sala de situação, Praça Mauá s/n - Centro -

Santos/SP.

Aos 10 dias do mês  de abril  do ano de dois mil  e dezenove,  às nove horas,  na sala de
situação, no endereço supracitado, reuniu-se os Conselheiros convocados por meio de e-mail e

publicação  no  DO,  com  a  presença  dos  Senhores  Conselheiros,  havendo  número  legal  foi

iniciada a sessão juntamente com demais convidados.

- Secretário Coronel Sergio Del Bel– Saúda a todos e apresenta o novo Comande do 6º BPMI,

o Major Cesar Augusto Sampaio Terra, Apresenta os Comandantes Interinos da Guarda Civil

Municipal, Conselheiros e  representantes da OAB,  esclarecendo que  a demora na retomada da

reuniões do CONSEN, foi uma decisão tomada por ele e ainda durante a reunião seria retomado

o assunto, e que para esta reunião achou oportuno  e importante trazer o Major Terra para Ouvir

o  novo comandante  do  6º  BPMI,    já  foram realizadas  algumas  reuniões  de  trabalho  entre

Secretária Municipal de Segurança e o 6º BPMI e que no próximo dia haverá uma reunião entre

o Prefeito e o Major Terra, que teria algumas ideias no sentido de melhorar a  segurança da

cidade , sendo que já havia falando com o prefeito  sobre as  ideias e que o Prefeito já teria

aceitado  e  agora  seria  vencer  a  parte  burocrática,  retomando   o  assunto  da  demora  para  a

realização da  reunião do CONSEN informou que  em primeiro por sua incapacidade e segundo

na  metade do ano passado  foi apresentado para a administração nós como secretaria, 5 ou 6

projetos visando melhorar as condições de trabalho dos Guardas Civis Municipais e também da

segurança prestada pela Guarda Civil Municipal, a gente já discutiu várias reuniões que a GCM

não concorre com nenhuma Policia ela tem uma missão constitucional definida, assim como as

policias, mas nós somos complementares um ao outro e nessa missão da Guarda Municipal acho

que  ela  tem  progredido  bastante  positivamente  na  prestação  de  serviço  para  a  cidade

contribuindo assim com a Policia Militar e Policia Civil esse pacote de medidas que estava para

ser divulgado, ele foi sendo adiado quase todos os meses,  eu queria que esse anuncio fosse feito

pelo  Prefeito,  que   já  tinha  concordado  em  divulgar  primeiro  aos  nossos  conselheiros  do

Conselho de Segurança, como foi sendo adiado resolvemos retomar as reuniões, depois eu falo

sobre este pacote pois o major  terra tem outro compromisso no Quartel e a gente tem que ser

breve,  este  pacote  deve  ser  anunciado  em breve,  acho  que  vai  ser  uma coisa  muito  salutar

inclusive a gente conseguiu inserir os conselhos de segurança num desses pacotes para atender

uma necessidade dos conselhos no termo de ajuda financeira e assim por diante, daqui a apouco

a gente volta no assunto e quando a gente terminar, com o Major terra eu queria convidá-los para

conhecer a obra do CCO. Seja bem-vindo Major Terra, obrigado estar aqui com a agente sinta-se

à vontade.
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Major  Terra  Comandante  do  6ºBPMI  –  Bom  dia  com a  grata  missão  que  eu  recebi  de

comandar o 6 Batalhão do Interior aqui em Santos, a  grande parte da minha carreira foi na

grande  São Paulo em 2015 fui convidado para trabalhar aqui  com antigo Coronel Ricardo,

recebi o convite para vir para cá, tinha o desejo de em determinado momento da minha carreira

vir trabalhar em Santos, o município fez parte da minha infância e pela qualidade de vida, vim

conhecer  e  ver  os  desafio  que  tinham aqui,  passei  dois  anos aqui  conheci  bastante,  aprendi

bastante,  voltei para São Paulo por questão de família e  agora resolvi mudar para Santos e

Trabalhar aqui, fazer a diferença, e quando eu vim  para cá uma grata surpresa o Coronel Rogerio

atual comandante do CPI, me falou que eu ia comandar o 6º Batalhão fiquei contente com a

missão, falar do sexto Batalhão é difícil pois é um batalhão histórico, uma grande história na

Policia Militar no Estado de São Paulo, então a gente veio assumir uma função, ver o que podia

melhorar e ajudar. Santos é uma cidade com características geográficas que ajudam. Os números

os  índices  estão  supercontrolados,  somos  passíveis  só  de  elogios  no  Estado,  números  de

homicídios é o menor nos últimos dez anos, se a gente compararmos foram as menores, então

como melhorar o que já está indo bem! Vamos melhorar a sensação, a percepção de segurança,

os números estão baixos mas as vezes a população não está achando isso, dentro do pacote que o

Secretário falou que a Prefeitura vai adequar, a gente também viu algumas coisas para melhorar

em termo de segurança ou seja um convênio da atividade delegada melhor ou seja que contemple

uma prevenção maior com viaturas,  até porque estamos vendo as demandas do convênio da

atividade delegada e entre a  Prefeitura e o  Estado,  que envolvem a Secretaria  de Segurança

Municipal e a Policia Militar. No começo a gente viu que aguentou as demandas, pensamos fazer

melhor com que aconteça mais para que tenha um resultado muito melhor, temos a mudança da

5ª Cia, que vai para a antiga escola Brás Cubas e lá teremos uma Cia Verão permanente, que a

cada ano tínhamos que colocar em um local diferente com altos custos. Dentro deste pacote, ou

seja, a gente vai diminuir os custos de algumas coisas e melhorar outras, monitoramento não só a

Prefeitura mais outros órgãos que tenham câmeras que possam fazer parte, o Estado tem hoje o

sistema detecta e a gente quer funcione logo. O CCO quando estiver pronto, parte dos nossos

problemas  serão  resolvidos.  O  monitoramento  é  uma  ajuda  muito  grande,  parte  da  nossa

demanda vem do monitoramento, porém o contato entre polícia e população ajuda bastante a

prestar um serviço de qualidade e agradeço a oportunidade de estar aqui.

Secretário Coronel Sergio Del Bel –  Eu só queria completar o que o Major Terra falou dos

índices criminais, a gente praticamente em todas as reuniões falamos disso, uma coisa é o que

diz os números e outra é o que diz a população, sempre tem uma distância enorme, mas a gente

têm que levar em conta os números porque a polícia os outros órgãos   trabalham em cima de

estatísticas, de coisas fatídicas, em questão de três meses saiu uma notícia isenta, foi trazida pelo

instituto Sou da Paz de São Paulo que um instituto seríssimo, que Santos se não me engano é a 5º

cidade mais segura do Brasil, pelos índices criminais que apresentam e a gente sabe que existe

sub notificações e depois saiu uma notícia que os índices de homicídios de Santos são iguais aos

índices de homicídios eu não me lembro  se era da Dinamarca ou de alguns desse países nórdicos

que a gente sabe que tem um índice criminal muito baixo. Eu tive conhecimento desses índices

mandei para o Prefeito e para a Secretaria de comunicação, a Tribuna colocou uma nota pequena,

na televisão ninguém falou nada e o assunto morreu, isto é para mostrar que as vezes o número

que a gente tem é um, e a expectativa da população é outra. A  população se alimenta do que ela

vê na televisão, ouvi no vizinho, lê no jornal, digamos que Santos teve 9 homicídios, não é isso é

bem menos, divulgam que em 2 meses  teve 9 homicídios  se no próximo mês tiver 1 homicídio,
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e se no meses seguinte tiver 10 um há mais vão dizer que dobrou o número de homicídios em

Santos  em cem por cento,  mesmo que esse  número seja importante  que a meta seja zero a

cobrança e imediata em cima dos órgãos de segurança, é por isso que gera  na minha opinião

muitas vezes a expectativa na população que a culpa é da Policia ou que a Polícia não está

resolvendo  o  problema.  A gente  já  falou  sobre  isso  um monte  de  vezes,  que  para  resolver

problema de segurança não é só com a Polícia,  mas é um dilema muito grande para Santos

atingir esses números, foi muito trabalho da Polícia, muito trabalho da Guarda Civil Municipal, a

GCM ela é adolescente ainda a Policia Militar e Civil são adultos a GCM está recebendo cursos

da OAB e vai continuar recebendo para profissionalizar seus agentes, dá um outro alcance para a

Guarda  Municipal,  A polícia  está  trabalhando  as  apreensões  de  drogas,  são  toneladas  e  a

prefeitura colabora no transporte para incineração e com as medidas que o Major Terra está

adotando e também está nos auxiliando em termo de monitoramento e vamos melhorar ainda

mais, estamos melhorando o que já tem e fazer mais com o que já tem, temos mais  de 1.200

câmeras muitas delas estão com problema de manutenção, muitas com a imagens prejudicadas

pelas árvores que precisam de poda e nós não temos ainda agilidade para sanar estes problemas,

mas  as  coisas  estão  caminhando para  melhorar,  tivemos uma reunião  com duas  Oficiais  da

Policia Militar que são da área de informática, sobre o monitoramento estamos encontrando um

jeito de melhorar a comunicação com as policias. 

(3⁰ Conseg – José Carlos  Nogueira)  se me permite Coronel  com essas  informações  que o

senhor falou, dou uma sugestão para a participação da Guarda Municipal nos consegs para que

eles passem essas informações.

Secretário Coronel  Sergio  Del  –  Nas  reuniões  dos  consegs  já  temos  Policiais  Militares  e

acredito que eles divulguem essas informações.

Major Terra Comandante do 6ºBPMI - Os números ficam disponíveis no site da Secretaria De

Segurança Pública, onde tem os dados disponíveis dos últimos 10 anos, estamos buscando passar

a percepção de sensação de segurança,  para  que a população se sinta segura buscando mais

viaturas,  estamos  iniciando  reuniões  com foco  em morador  de  rua,  buscando  como melhor

atender este tipo de ocorrência, atualmente quem participam dos Consegs são os capitães e logo

que possível vamos passar para visitar todos.

(3⁰ Conseg  –  José  Carlos  Nogueira)  um  ponto  muito  importante  é  o  projeto  Vizinhança

Solidária acredito que se investir mais neste projeto a sensação de segurança vai melhorar.

Major Terra Comandante do 6ºBPMI -  nós passamos para os capitães que já estão lá, temos

esse  projeto  que  está  sendo  desenvolvido  na  maior  parte  dos  municípios,  não  sei  se  vocês

conhecem  a  vizinhança  solidaria,  são  os  vizinhos  que  se  reúnem  com  a  Polícia  e  trocam

informações, não sei se a Guarda Municipal está junta. 

1º Conseg – Centro Histórico Pres. Júlio Domingues Rodrigues Acho muito importante que

seja ativado em cada bairro, aqui mesmo no centro o grupo GTT em conjunto com a prefeitura

vem dando bons frutos até hoje de madrugada foi evitado um crime, e esse grupo em conjunto

com o projeto, o pessoal do monitoramento, ouvidoria e Guarda Civil Municipal, houve uma

integração chegou a viatura da Guarda e chegou a da Policia junto e um grupo que deve ser bem

tratado esse GTT, Comerciante, morador Vizinhança Solidaria e Prefeitura, é bem divulgado pois

o Vizinhança Solidaria está a nível Estadual e o GTT a nível municipal.

Major Terra Comandante do 6ºBPMI – a integração entre Guarda Civil Municipal e Policia

Militar é muito boa, não vemos a competição que existe em outro município, o trabalho que
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temos feito principalmente na prevenção, tem dado efeito fantásticos, tem dado bons resultados,

já temos feitos operações na Lobo Viana que tem dado ótimos resultados.

(5⁰ Conseg  –  José  Carlos  Lopes  ribeiro)  e  durante  33  meses  fui  secretário,  mas  estamos

perdendo muito tempo com discussão de morador de rua e não tem ninguém da parte Social da

Prefeitura Presente,  para dar resposta ai vem a clássica  o direito de ir  e vir,  e na próxima

reunião começa tudo de novo, outro tema que consome tempo é o barulho no bar da esquina, e

outro assunto é a poda de arvores, e ficam enrolando nestes assuntos e tudo bem que fazem parte

da segurança,  porém existem outros assuntos mais importantes,  falando em índices outro dia

falei que atingimos o menor índices de mortalidade infantil e a imprensa não falou nada, os

nossos índices sociais são excelentes e pouco se fala.

(3⁰ Conseg – José Carlos Nogueira) Só quero fazer um comentário , nas nossas reuniões do

Conseg nós temos um representante do serviço Social e foram apresentadas algumas propostas

que uma coisa e reclamar do morador de rua e outra coisa e que as pessoas não cumprem a

Política Social, porem as pessoas reclamam que eles reviram o lixo mas e lá que eles retiram o

sustento se as pessoas separassem o lixo eles não achariam nada, se não houvessem ferros velhos

clandestinos  eles  não  teriam  onde  vender,  quero  registar  que  temos  a   presença  de  um

representante Social em nosso Conseg.

Major Terra Comandante do 6ºBPMI quero agradecer o pessoal da Guarda, dos Consegs e

fica registrado que assim que passar o período eleitoral nos Consegs vamos fazer uma visita em

todos, o Quartel fica na avenida Ana Costa e quem quiser passar lá para bater um papo e tomar

café fica à vontade as portas estão abertas e estamos todos juntos para melhorar, esse e nosso

objetivo. 

(Conselheiro)  Gostaria  de  complementar  a  questão  moradores  de  rua,  nós  temos  vários

segmentos,  nós temos os que vivem 24 horas na rua, temos os pedintes que são aqueles que

moram em outras cidades que vem para pedir e depois voltam para o seu lugar, drogados, os ex

presidiários,  fugitivos,  e  a  abordagem  tem  que  ser  diferentes,  pleitear  uma  internação

compulsória desses usuários que estão em crise, alguns desses moradores com a ajuda certa irão

sair da rua.

Secretário Coronel  Sergio  Del –  Concordo  com  você,  nós  sabemos  que  é  uma  questão

multidisciplinar, saúde, assistência social e segurança, existem alguns problemas que as pessoas

não sabem, se abordar e revistar  um morador de rua e não for encontrado nada  ilícito, não

podemos fazer nada, se oferecemos alguns do serviços que a prefeitura tem,  como ir para  o

abrigo tomar banho, troca de roupa,  tirar documentos, tentar arrumar um emprego  e ele não

quiser ir, não podemos fazer nada, outra coisa se ele tiver com seu carinho e tudo que ele tem

está lá dentro, e ele está obstruindo a passagem das pessoas , nós não podemos apreender o

carrinho, e já existe parecer da procuradoria para isso, se as coisas estiverem em situação de

abandono nós podemos recolher e fazemos todo dia junto com a Terracom , eu e o Vereador

Bruno  fomos  falar  com  a   Promotora  Pública  Dra.  Marisol,  para  discutir  a  internação

compulsória, ela falou que pode ser feito, explicou como funciona e eu sou a favor para proteger

as  pessoas, o lado humanístico, o médico pedi a internação e informa ao Ministério Público, ai

começam os problemas,  nenhum médico  que fazer  ,  onde vai  internar  estás  pessoas,  hoje a

pessoa é internada pois está em surto, ela e higienizada toma medicação faz exames e se amanhã

ela quiser ir embora pois quer usar drogas ela vai, não existem hospitais para isso, então os

problemas são mais complexos do que pensamos. 
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(Conselheiro) estou ciente destes problemas, porem ver uma pessoa se destruindo e não poder

ajudar, sei de duas coisas que podemos fazer e conscientizar a população quando ela dá dinheiro,

comida, roupa na verdade ela está mantendo a pessoa na rua.

Secretário Coronel Sergio Del – A Prefeitura já faz campanha sobre isso,  mas não resolve

muito, em uma reunião ontem com a SEDES,  que já está entrando em contato com as entidades,

para que as doações sejam  convergidas em ajuda, para que o bom prato abram a noite para

atender moradores de rua e lá estariam equipes da SEDES para oferecer ajuda as essas pessoas,

pelo menos e uma forma de tirá-los da rua temporariamente, a Guarda Civil Municipal aborda

por dia 100 (cem) moradores de rua  todos os dias, e se perguntar para a população eles dizem

que não fazemos  nada.

1º Conseg – Pres. Júlio Domingues Rodrigues. Eu tenho uma sugestão, o monitoramento da

entrada da cidade verificar se passar uma Van lotada,  ir  monitorando através das câmeras eu

acredito que vai pegar , pois vem mesmo as vans de outra cidades trazendo moradores de rua, e

levar eles até um posto de saúde, pois eles estão transmitindo doenças, tuberculose e eu continuo

dizendo que o culpados somos nós mesmos, que alimentamos isso, não separando o lixo, quando

eles não encontrarem nada no contentor vão para de remexer, se não tiver para quem vender, não

vai roubar celular, se não tiver ferro velho,  você não rouba, força tarefa para fechar esses ferros

velhos.

Secretário Coronel  Sergio  Del  Bel –  Por  falar  em  ferro  velho,  acho  que  deveria  ter  um

seminário para discutir com a população, uma coisa é o que a população acha que a gente tem

que fazer, outra é o que podemos fazer, e a gente tem  que achar soluções conjuntas, resolver não

vai, mais para melhorar, em relação ao que eu disse no início estamos transformando a Guarda

de Guarda patrimonial em uma Guarda de rua para proteger as pessoas até porque a legislação

permite isso, eles precisam passar por uma atualização  e há algum tempo atrás ninguém cobrava

a Guarda para a determinadas coisas, ninguém cobrava a Guarda por patrulhamento nos Bairros,

descarte de lixo, e eu sou favorável que as Guardas Civis Municipais atuem principalmente  nas

medidas primarias de segurança, que são essas coisas que estamos falando e muito mais, isso não

diminui  o  trabalho  da  Guarda  e  na  medida  que  eles  forem  armados  vão  atuar  em  outras

ocorrências, pois quando prevenimos a desordem urbana estamos prevenindo o crime, então a

Guarda precisa ao longo do tempo se preparar se aperfeiçoar, ao longo do tempo nos fizemos

projetos, alguns foram encaminhados, como o regulamento de conduta que é o anseio justo por

boa parte dos Guardas, e foi feito através de consulta  por amostragem para alguns Guardas, foi

feito há varias mãos, graças ao Coronel Brito e a equipe que o auxiliou, já está feito e em algum

momento ele vai para aprovação na câmara.

(7⁰ Conseg – Bonifácio Rodrigues Hernano Filho) gostaria que a Guarda tivesse um hino,

gostaria de informar que eu estou deixando a presidência do 7º Conseg e vou ficar como um

membro, e estarei  sempre presente atuando e defendo a Guarda,  pois acho que a Guarda de

Santos e uma das melhores do Estado.

Secretário Coronel Sergio Del – Agora eu queria convida-los para conhecer o CCO (centro de

Controle  Operacional),  onde  estarão  as  concessionárias  de  luz,  água,  gás  que  em  caso  de

emergência estarão em um lugar só para atender  a situação,  mas antes gostaria  que a Luana

falasse sobre o projeto de lei do Vereador Bruno Orlandi.

Luana assessora do Vereador Bruno Orlandi – A gente está solicitando uma alteração  no

código de postura para evitar a venda e consumo de bebidas alcoólicas em até 40 metros das

universidades,  o texto original  teve algumas alterações,  mas o teor  principal  e  o consumo e
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distribuição de bebidas e a gente espera que com isso a gente possa fazer a fiscalização em torno

das universidades e diminuir o problema que a gente tem hoje, quanto ao consumo de bebidas e

ao fechamento das  vias pelos estudantes, a primeira votação será agora dia 15 e a segunda

votação dia 22, e quem quiser participar, assistir a seção, passar essa informação para as pessoas

do convívio, do mesmo jeito que a gente está fazendo um movimento para apoiar a legislação

sabendo que é necessário para diminuir a questão dos problemas de segurança que temos em

torno das universidades causadas por estas festas que ocupam as vias públicas, os estudantes e

outras pessoas estão fazendo movimento contrário, para esta legislação que seria apenas para o

horário noturno das 20:00 horas até as 08:00 horas do dia seguinte, este horário seria por causa

do barulho, tem a questão de outras pessoas que não fazem parte do contexto estudantil e que se

misturam com as pessoas para causar ilicitudes, como tivemos aquele rapaz que foi assassinado

em uma destas festas, foi conversado com os reitores das universidades e eles concordam com

essas medidas.

Secretário Coronel  Sergio Del Bel– eu  vou dar  um exemplo de  quanto essa lei  apesar  de

aparentar se frágil  ela e importante,  precisei  levar  minha mãe ao hospital ali na Conselheiro

Nébias e na saída precisei passar nas imediações da Santa Cecília, eu tive que desviar porque eu

não conseguia andar com ela por causa da bagunça que estava lá, deixai ela em casa, e no outro

dia eu tinha um evento para participar na Santa Cecilia e quando eu cheguei o movimento estava

quase  igual ao dia anterior, se nós conseguirmos apoiar o Vereador Bruno nesta lei, pelo menos a

Polícia e a Prefeitura vão ter instrumentos para proibir a venda de bebida alcoólica depois das

20:00 horas, não é a solução mas é um avanço muito grande na nossa opinião, e a gente gostaria

de contar com o apoio de todos.

Encerrou-se  a  reunião  com a  ida  dos  participantes  em visita  ao  CCO (Centro  de  Controle

Operacional).

Secretário  agradeceu  a presença de todos e deu por encerrada a sessão,  do qual para

constar, eu Ana Lúcia de Aquino Pelais, GCMF II, lavrei a presente Ata que se aprovada,

será  assinada  pelo  Senhor  Secretário  de  Segurança  Municipal, estando  a  gravação

integral da Sessão à disposição em meio digital, junto com as listas de conselheiros e

convidados. Santos 10 de abril de 2019.

Praça Iguatemi Martins s/n - 1⁰andar – Mercado Municipal
CEP: 11013-310 - Santos - SP
TELEFONE: (13) 3226-3344 

E-MAIL: consem@santos.sp.gov.br
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