
                  
                                                                                         
Relatório Informativo CONSEM – Nº 10/2014
Referência: AGO CONSEM/SANTOS – Mês de Novembro
Assunto: Ata da Reunião do Conselho de Segurança de Santos/PMS 
Local da Reunião: Rua XV de Novembro, 137 - Auditório -  Associação Comercial de Santos
Data da Reunião: 12/11/2014        Data do Relatório: 21/11/2014
Técnico(s) Responsável(eis): Luana Li Yi Ng
Entidades Participantes:

SESEG, GPM, Guarda Municipal, SETUR, CET, SEPORT, SEDUC, Ouvidoria, SMS, SESERP, SECID, SIEDI,
SEAS, SEMAM, COMEB, Polícia Civil, ACS, Guarda Portuária, Sindicato das Empresas de Segurança Privada,
Segurança Eletrônica,  Serviços  de Escoltas e Curso de Formação do Estado de São Paulo,  1ºCONSEG,
2ºCONSEG, 3ºCONSEG, 5ºCONSEG e 7ºCONSEG. 

Síntese:  o  Sr. Sérgio Del Bel Júnior presidiu a reunião e agradeceu a presença de

todos e presidiu a reunião.

Item 01 – Leitura e aprovação da ata anterior;

Foi dispensada a leitura da ata e aprovada sem ressalvas.

Item 02 – Informes do Gestor;

O Sr. Sérgio Del Bel Júnior fez a leitura do ofício nº 80/2014 – CMPDCN que solicita a

participação  de  dois  conselheiros  do  CONSEM  para  participar  da  “Oficina  de

Sensibilização Instituicional em Gênero e Etnia” promovida pelo Conselho Municipal da

Comunidade Negra de Santos e pediu que os interessados deixem seu nome com a

Secretária Executiva Luana. Também fez a leitura do ofício nº 144/2014 – GVP que pede

a divulgação da capacitação “Coalizões Comunitárias Antidrogas” sobre prevenção ao

álcool  e  outras  drogas,  promovida  pela  Embaixada  Norte  Americana.  Explicou  como

funcionam os alarmes monitorados, que através de um sistema de câmeras com sensor

são programadas para entrar em funcionamento para gravação de imagens ao sentir a

presença de pessoas,  mandando as imagens para a Central e disparando alarmes aos

responsáveis cadastrados para receber a informação via celular, além de imagens via e-

mail.  Informou que os alarmes monitorados já  estão sendo instalados e será dada a

ênfase a instalação deste tipo de equipamento.                                                      

O Sr. Bruno Orlandi informa que a Guarda Municipal iniciou o curso de formação dos 82

novos  guardas  municipais  na  UNIMONTE  com  a  formatura  prevista  para  dia  22  de

dezembro deste ano. Em resposta ao questinamento da segurança do Prontos Socorros

Municipais, informa que a Polícia Militar esteve reunida com o Sr. Renato Pastorello e os

Coordenadores  dos  Prontos  Socorros  para  discutir  o  problema.  Informa que  a  Base

Móvel do “Programa Crack é Possível Vencer” já chegou e que a Guarda Municipal já
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intensificou o seu efetivo na orla da praia por conta da pré temporada. Informa ainda que

320 policiais, civis e militares, virão reforçar a segurança na cidade pela Operação Verão

no período de dezembro até o carnaval.

O Sr. Sérgio Del Bel Júnior coloca que é um recorde no número de policiais para esta

temporada e que o período foi extendido até o carnaval.

O  Sr. Bruno Orlandi  coloca que o valor da hospedagem por policial irá diminuir, pois

teremos um número maior de policiais hospedados.   

O  Sr.  Sérgio  Del  Bel  Júnior lembra  que  no  primeiro  ano  desta  gestão  o  valor  do

orçamento da hospedagem dos policiais praticamente dobrou e que a cidade de Santos

não tem muita oferta de espaços amplos para receber esse tipo de hospedagem. Informa

que custa cerca de R$ 60,00 por dia para hospedar e alimentar cada policial e que o

processo é feito através de uma licitação. Sobre os novos guardas municipais, coloca

que  está  sendo  dada  a  melhor  formação  possível,  utilizando  a  matriz  curricular  do

SENASP, e que a licitação dos novos uniformes foi homologada ontem. Informa que esse

efetivo irá para praia  e ficaram lotados lá pelo tamanho da demanda de serviços da

Guarda Municipal na área. Informa que tentará trazer a Base Móvel na próxima reunião

para que os conselheiros conheçam o equipamento que conta com 20 câmeras que

enviam as imagens para a Base e são instaladas no perímetro desejado.

Item 03 – Assuntos Gerais

O  Sr.  Pedro Estevão questiona quando a área continental  irá  receber  o sistema de

monitoramento por câmeras de segurança?

O Sr. Sérgio Del Bel Júnior informa que a Base Comunitária da área Continental será

criada e que os guardas municipais que atuam no local já recebem um benefício extra e

que  a  Polícia  Militar  também  irá  oferecer  esse  adicional.  Sobre  o  sistema  de

monitoramento, coloca que foram testadas câmeras por rádio frequência, pois a área não

conta com a fibra ótica.

O  Sr.  Pedro Estevão questiona se o guarda municipal  que ele identificou no Jardim

Castelo é fixo e se faz parte da nova turma de guardas.

O  Sr. Sérgio Del Bel Júnior respondeu que não faz parte da nova turma e que são

realizadas rondas nos locais. Informa que a nova turma do Guardião Cidadão se forma

no  dia  19  de  dezembro  deste  ano  e  que  eles  terão  a  opção  de  três  cursos

profissionalizantes do SENAC a escolher.



                  
                                                                                         
O  Sr.  Edson Santana questiona se  existe  a  possibilidade de liberar  as  imagens do

sistema de monitoramento para a comunidade. 

O Sr. Sérgio Del Bel Júnior responde que algumas imagens já são liberadas para todos

no site da prefeitura, mas existem problemas técnicos que inviabilizam colocar novos

pontos,  pois  a  imagem não  flui  bem,  ficam imagens  picotadas,  então  são  liberados

frames igual o sistema da Ecovias.

O Sr. Edson Santana compartilha que fez uma caminhada de Mongaguá a Praia Grande

e naõ viu nenhuma viatura da Polícia Militar durante o percurso e que a presença da

polícia traz o sentimento de segurança para as pessoas. Pede para que se pense no

conselho da região metropolitana, questiona se existe um fórum metropolitano e quem

participa.

O Sr. Sérgio Del Bel Júnior responde que participa da Câmara Temática da CODESB e

que a responsabilidade da segurança da região metropolitana é do Governo do Estado. 

O  Sr. José Amorim coloca que o Comitê da AGEM está parado faz algum tempo e

precisamos provocar que ele retome as suas atividades, pois a nossa rotina acontece de

forma metropolitana. 

O Sr. Sérgio Del Bel Júnior lembra que criou-se o Conselho sobre Drogas na AGEM,

mas que eles tem poucas informações e da possibilidade do programa estadual chamado

"Detecta" integrar o monitoramento das cidades.

O  Sr. Oscar Pereira informa que as câmaras da CET-Santos já estão integradas no

“Programa Detecta”.

O  Sr. Bonifácio fala da revitalização da Gruta, levantando a hipótese de despejo de

moradores de rua de outras cidades no bairro José Menino e pede para que se verifique.

Questinam se as câmeras de monitoramento podem ajudar.

O  Sr. Sérgio Del Bel Júnior  coloca que não pode afirmar se isso é verdade, entende

que isso é um mito, que apesar de existerem indícios, nunca recebeu uma denúncia com

informações concretas como a placa do veículo que supostamente faz esse despejo para

iniciar uma investigação. Fala que escreveu um artigo e enviou para A Tribuna sobre a

questão dos moradores de rua. Coloca que a região da Gruta será o local inicial do uso

da Base Móvel e isso vai ajudar no monitoramento. Lembra que as informações oficiais

que vem da SEAS é que os moradores de rua vem por vontade própria. 
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O Sr. Bonifácio coloca que na época de fim de ano muitas pessoas se deslocam para a

nossa cidade, percebendo o aumento dos moradores de rua. Solicita que sensibilize a

população para não dar esmolas ou alimentos aos moradores de rua.

O Sr. Sérgio Del Bel Júnior lembra que muitos destes moradores de rua trabalham na

praia, empurrando carrinhos de bebida e pastel, e que já foi feita uma sensibilização com

os donos desses empreendimentos.

O  Sr. Bonifácio  informa que o Decreto nº 60873/2014 que dá as novas diretrizes dos

CONSEGs, prevê na região a criação de um subcoordenador que faria o relacionamento

com São Paulo. Prevê também o acompanhamento das metas da Polícia Civil e Militar e

criação do CONSEG virtual, sistema gerencial que possibilita acesso aos detalhes das

reuniões  e  estatísticas.  Informa também que  já  são  realizadas  as  reuniões  entre  os

presidentes dos CONSEGs para discutir assuntos de interesse comum.

O Sr. Sérgio Del Bel Júnior deseja inserir no orçamento de 2016 um suporte financeiro

para os CONSEGs e a possibilidade de criar uma sede para os CONSEGs em Santos.

O  Sr. Edson Santana coloca que incentiva o Comitê ODM a fazer as suas reuniões

itinerantes e quer fomentar a participação dos CONSEGs nesse espaço. 

A Sra. Rosana Gomes fala do investimento da SEAS para recambiar as pessoas em

situação de rua  para o seu município de origem, através das equipes 24h compostas por

profissionais como psicólogos e assistentes sociais, e que o governo tem disponibilizado

tudo aquilo que é necessário para realizar o trabalho. Durante essa época do ano, a

atenção é redobrada para esse problema, existe um fluxo migratório de Pouso Alegre

para Santos. As equipes das SEAS nunca conseguiram detectar transportes de outras

cidades que deixam essas pessoas aqui em Santos. Pede que caso alguém se depare 

com essa situação,  que informem a SEAS.  O verão atraia  por  causa do número de

turistas com poder aquisitivo. Fala da parceria com a Guarda Municipal e que a questão

do crack é um flagelo, precisa criar de vínculos para executar o trabalho preconizado 

pela  Política  Nacional  de  Assistência  Social.  Coloca que trabalhar  com o usuário  de

drogas é muito difícil, que o foco da sua secretaria é na reinserção social, mas que antes

eu preciso antes tratar da saúde dessa pessoa. 

O  Sr.  Sérgio  Del  Bel  Júnior  coloca  que a  questão  de  moradores  de  rua  daria  um

seminário e que ele mudou muito a sua maneira de pensar no morador de rua, que



                  
                                                                                         
enxerga  inúmeros  problemas  que  o  levaram  a  situação  de  rua,  muitos  perderam

discernimento e não se preocupam com a saúde, não tem mais vínculos. Coloca que

todos  nós  causamos  a  eles  muitas  violências,  todos  nós  rejeitamos  eles.  Parte

considerável da população de Santos, quer que se retire essas pessoas das ruas, mas

estamos quebrando um direito da pessoa ficar ali. 

A Sra. Romilda Timan coloca para parte da população o morador de rua é invisível e

para a outra eles geram constrangimento, por isso tem recebido muitas reclamações,

principalmente nos quiosques da SETUR.

O Sr. Sérgio Del Bel Júnior  coloca que a sociedade aponta os moradores de rua nas

suas ações, mas que a sociedade em geral também age igual. Se a Guarda Municipal

chega e age de forma agressiva, faz a revista e pede os documentos, quando a SEAS

chegar para fazer a sua interferência ela não será bem recebida. Conta sobre o ocorrido

em frente ao Mercado Público, onde o Guarda Municipal estava em pé conversando com

o morador de rua, pedindo que ele se levantasse para permitir a saída das crianças da

creche, e o morador de rua estava gritando. Então, ele resolveu fazer uma interferência e

sentou-se ao lado desse morador de rua e começou a conversar com ele sobre assuntos

aleatórios, até o próprio decidir por vontade própria ir embora. Ficou sabendo depois da

história dele, dos seus problemas e do alcoolismo. Questiona, se todos nós rejeitamos

essa pessoa, como ele vai voltar para a sociedade.

O  Sr. Uriel Villas-Boas coloca que a nossa legislação tem uma contradição que não

permite que retiremos o morador de rua para tratá-lo, pois na verdade ele é um doente.

Pensa  na  possibilidade  de  trazer  para  conversar  os  segmentos  como universidades,

OAB,  empresários,  igrejas  e  comerciantes,  que  se  sentem  prejudicados  com  os

moradores de rua e discutir o assistencialismo das entidades religiosas. 

O Sr. Mário Bonamici coloca que faz análises socio-econômicas, Santos Tem um IDH de

0,84,  mas  temos  uma grande  concentração  da  riqueza.  Santos  está  no  ranking  das

melhores  cidades  para  se  viver,  mas  temos  débito  social  com  essas  pessoas.  

O Sr. Sérgio Del Bel Júnior coloca que a fala do Sr. Uriel é pertinente e concorda que

deve ser discutido amplamente. A maioria dessas pessoas não são daqui, precisamos

retomar os vínculos dessas pessoas nas suas cidades de origem. A prefeitura não pode

tudo, temos os serviços e eles ficam lotados todos os dias.  Se o morador aceita ser
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abrigado tudo bem, mas se ele não aceitar, não podemos obrigá-lo. Precisamos voltar

todos os dias e tentar mais uma vez. Informa que ele e o Sr. Bruno Orlandi foram no

Ministério Público falar sobre esse assunto e faz uma analogia ao ECA – Estatuto da

Criança e do Adolescente que fala sobre as medidas protetivas e pensa na possiblidade

de aplicar aos moradores de rua

O Sr. José Amorim questiona a Sra. Rosana sobre o Centro Pop e como ele funciona.

A Sra. Rosana Gomes coloca que existem pessoas que frequentam o Centro Pop para

realizar as diversas atividades que ocorrem lá como: serviços de terapêuta ocupacional,

café da manhã, oficinas, inserção no mercado de trabalho, PRONATEC e Projeto Fênix.

O  Centro  Pop  realizado  o  estudo  social  e  encaminhamento  aos  serviços,  direito  ao

acesso cultura, lazer, saúde, entre outros.

O  Sr.  Mário  Bonamici  questiona  se  existe  alguma  cidade  no  Brasil  que  conseguiu

resolver esse desafio, se existe algum modelo de sucesso.

A Sra. Rosana Gomes informa que não existe um modelo.

O  Sr.  Sérgio  Del  Bel  Júnior  convida  a  Sra.  Rosana  Gomes  para  que  faça  uma

explanação a respeito do assunto na próxima reunião do CONSEM.

O  Sr.  José  Carlos coloca  que  a  questão  do  morador  de  rua  é  culpa  do  próprio

assistencialismo da população. Devemos informar os locais que atendem essas pessoas

e pedir a comunidade não dar esmolas, alimentos e etc.

O Sr. Bonifácio fala da lei do lixo e pede para que as entidades sejam notificadas para

recolher os resíduos que sobram da alimentação que eles distribuem aos moradores de

rua.

O  Sr. Sérgio Del Bel Júnior  coloca para finalizar que até a questão do canil para os

moradores de rua é importante, que esse assunto não tem um único dono. Informa que o

prefeito acompanha diretamente esse problema, que são feitas reuniões quinzenais com

o vice-prefeito,  além de visitas  as  comunidades terapêuticas.  Informa que a próxima

reunião será na Porto Seguro, atendendo o pedido do 7º CONSEG.

O  Sr. Bonifácio  pede que a explanação da Sra. Rosana Gomes fique para o próximo

ano.

A Sra. Rosana Gomes concorda com a solicitação.

O Sr. Sérgio Del Bel Júnior se despede, pois tem outro compromisso, e pede para que

o Sr. Bruno Orlandi encerre a reunião.



                  
                                                                                         
O  Sr.  Uriel  Villas  Boas pede  a  presença  do  Sindicato  das  Policias  para  ajudar  na

discussão do assunto e questiona ao Sr. Luiz Eduardo, representante da Polícia Civil, se

é possível que todas as delegacias funcionem 24h.

O Sr. Luiz Eduardo informa que já foi homologado o concurso de escrivão e que o de

investigador está em andamento. Informa que vão chegar novos policiais civis, dentro do

planejado pelo Estado de São Paulo que fará a divisão por regiões. Coloca que verificou-

se  através  de  um  estudo  que  não  há  necessidade  do  delegado  24h  em  todos  as

delegacias  e  por  isso  criou  uma  Central  com  delegado,  escrivão,  investigadores  e

viaturas. Não há necessidade de um delegado presente em todas as delegacias, pois são

poucas as ocorrências que realmente necessitam do delegado, mas ainda assim quando

necessário temos o delegado da Central que está supervisionando durante a noite e final

de semana.

Não  havendo  mais  assuntos  a  se  tratar  o  Sr.  Bruno  Galoti  Orlandi agradeceu  a

presença de todos e deu por encerrada a reunião.

Luana Li Yi Ng                                                               Sérgio Del Bel Júnior
SEACON/SESEG                                                        Secretário Municipal de Segurança
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