
                  
                                                                                         
Relatório Informativo CONSEM – Nº 09/2015
Referência: AGO CONSEM/SANTOS – Mês de Outubro
Assunto: Ata da Reunião do Conselho de Segurança de Santos/PMS 
Local da Reunião: Rua XV de Novembro, 137 - 2º andar -  Associação Comercial de Santos
Data da Reunião: 14/10/2015        Data do Relatório: 11/11/2015
Técnico(s) Responsável(eis): Luana Li Yi Ng 
Entidades Participantes:

SESEG, CET, SEPORT, SEDUC, SECID, SIEDI, COMEB, Polícia Civil, Guarda Portuária,
1ºCONSEG, 2ºCONSEG e 7º CONSEG. 

Faltas Justificadas: Rosana Gomes (SEAS), Márcio Calves (ACS), Ramiro Marote (ACS), José
Nogueira (3ºCONSEG), José Luiz Pimentel Amorim (7º CONSEG).

Síntese: O Sr. Sérgio Del Bel Junior presidiu a reunião, agradeceu a presença de todos
e em especial a palestrante Dra. Edna Pacheco. Entende que a vinda do NECRIM para
Santos foi muito importante e é uma proposta definitiva e eficiente. Pediu a inversão da
pauta para primeiro tratarmos do o Item 3 – Assuntos Gerais e depois o  Item 02 –
Palestra sobre o Núcleo Especial Criminal – NECRIM pela Dra. Edna Pacheco, pois
alguns conselheiros estão chegando.

Item 01- Leitura e aprovação da ata de setembro de 2015
Foi dispensada a leitura da ata e aprovada sem ressalvas.

Item 3 – Assuntos Gerais
O Sr. Sérgio Del Bel informa que os CONSEGs já discutiram a questão do armamento
da Guarda Municipal com a presença do secretário adjunto Sr. Bruno Orlandi e todos
deram o seu parecer favorável, faltando apenas o parecer do 1º CONSEG.  Coloca que
assim que receber todas as manifestações por escrito, irá conversar com o prefeito e
tomar a decisão pelo armamento com armas de fogo ou não da Guarda Municipal. Fala
sobre o equipamento de monitoramento apresentado por uma empresa do Paraná, que
são totens com câmeras fixas, câmeras móveis e dispositivo de comunicação para a
Central de Comunicação. A secretaria já aprovou a experimentação desse equipamento
que é alugado por R$ 9 mil/mês. Contou sobre o trabalho do pilotão de patrulhamento
itinerante e da sua importancia, a necessidade de viaturas para o pilotão e que temos
apenas um pilotão de saturação disponível. Sobre a Operação Verão, informa que já está
sendo licitada a hospedagem dos policiais e que ela começa em 12 de dezembro e fica
até o final do carnaval. A Guarda Municipal, que se divide em cinco coordenadorias pela
cidade,  terá  160  guardas municipais  para  trabalhar  na  operação verão em turno de
escala. Fala da Coordenadoria da Praia que infelismente está em uma estrutra pequena
e  precária na ilha de conveniência na altura da Avenida Conselheiro Nébias, que foi um
espaço temporário por conta da falta de condições do espaço no parque Mário Santini
que está  com a estrutura  comprometida.  Informa que  a  secretaria  já  tem o  recurso
financeiro  e o projeto  para a reforma do espaço do parque Mário  Santini,  mas está
dependendo  da  autorização  do  curador  do  parque  para  realizar  a  reforma,  sem  a
autorização do curador do parque a reforma não pode ser feita. Comenta que esteve na
data de ontem na DEINTER 6 com o Dr.  Gaetano e que a Secretaria  Municipal  de
Segurança cederá 20 GCs para a polícia militar, bem como, alguns guardas municipais. 
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O Sr. Bonifácio Rodrigues sugere que os totens sejam instalados na entrada da cidade.
O Sr. Sérgio Del Bel informa que a entrada da cidade é o local que mais tem câmeras
OCR e que o projeto da entrada da cidade está sendo licitado e que já foi solicitado uma
estrutura para abrigar a viatura da Polícia Militar na entrada da cidade.
O Sr. Bolivar dos Santos disse que os assaltos são coibidos quando a polícia está no
local. A hora a a viatura não está, as pessoas são supreendidas ali.
O  Sr.  Bonifácio  Rodrigues pergunta  qual  a  previsão  para  o  término  das  obras  da
prefeitura no local.
O Sr. Sérgio Del Bel informa que está previsto para fevereiro ou março. 
O Sr. Bonifácio Rodrigues comenta sobre o incêndio na loja Marisa do Gonzaga e que
os  bombeiros  falaram  que  faltou  água  novamente.Pensa  que  precisamos  cobrar  a
manutenção dos equipamentos. 
O Sr. Sérgio Del Bel responde que pelas informações que ele obteve a qestão foi a falta
de pressão. Ele ficou de questionar o comandante do bombeiros para falar sobre isso.
O  Sr.  Pedro Estevão comenta  que a  Guarda Municipal  não conhece o  trabalho do
CONSEM e muitas vezes não sabem nem o que é. Sugere que seja feita a proximação
dos guardas municipais com o conselho.
O Sr. Edson Santana fala sobre o terreno com espaço amplo que fica próximo ao Clube
Internacional, onde já foi montado circo e agora é estacionamento de ônibus. Sugere que
o local poderia abrigar a coordenadoria da praia da Guarda Municipal.
O  Sr.  Bolivar  do  Santos coloca  que  sabe  que  as  câmeras  de  monitoramento  já
ajudaram bastante na resolução de crimes, mas questiona o motivo das câmeras não
conseguirem monitorar a fuga de suspeitos e detê-lo de pronto. 
O  Sr.  Sérgio Del  Bel coloca que as câmeras de monitoramento  não são a solução
definitiva para a segurança pública, são ferramentas que ajudam. Outra questão é que
nós temos 500 câmeras de monitoramento, mas nós não temos 500 pessoas assistindo
cada uma das câmeras. Quem trabalha no monitoramento tem um joysticker, utilizado
para trocar as imagens das câmeras de acordo com os locais que tem maior índice de
crimes. Quando recebemos a notificação do crime é feita a gravação das imagens para
poder usar nas investigações e tentar solucionar os crimes. Porém, a notificação não é
feita  na hora.  Quando o SIM (Sistema de Monitoramento Integrado)  está na câmera
certa,  onde está acontecendo o crime,  é  mais fácil  fazer  o  flagrante.  Carecemos de
pessoas com mais experiência de rua trabalhando no SIM, pois sem o conhecimento é
difícil  trabalhar,  mas  estamos  com  problemas  burocráticos  para  contratar  policiais
militares para capacitar os guardas municipais do SIM. 
O  Sr.  Bonifácio Rodrigues pergunta sobre os softwares inteligentes que identificam
armas, se é possível investir nisso.
O Sr. Sérgio Del Bel informa que já temos, são câmeras fixas como as OCRs e aquelas
que conseguimos delimitar espaços onde não podem entrar pessoas dentro do quadrado
delimitado. Encerrados os assuntos gerais, passa a palavra para a Dra. Edna Pacheco
proferir a sua palestra sobre o NECRIM.

Item 02 – Palestra  sobre o  Núcleo Especial  Criminal  –  NECRIM pela  Dra.  Edna
Pacheco



                  
                                                                                         
A  Dra.  Edna Pacheco agradece  o  convite  do  Sr.  Bruno Orlandi  e  do  secretário  de
segurança Sr. Sérgio Del Bel. Conta que o NECRIM foi criado no estado de São Paulo e
trabalha  com  a  justiça  restaurativa.  A Polícia  Civil  sempre  atuou  nesse  campo  de
resolução de conflitos,  principalmente, na violência à mulher e conciliação de casais.
Fala sobre os conflitos de vizinhos e conflitos no trânsito, que ultrapassam o limite do
bom senso e tem o NECRIM como o espaço para conversa e resolução do problema. O
NECRIM  começou  na  cidade  de  Ribeirão  Corrente  com  crimes  de  menor  potencial
ofensivo, que a vítima queira levar a questão para frente. O NECRIM recebe a demanda
e, depois de um tempo do fato ocorrido, às pessoas são chamadas para conversar e
refletir sobre o ocorrido. O NECRIM começou a ser implantado nas diversas cidades do
estado de São Paulo em conjunto com as prefeituras ou através de parcerisa com as
universidades. A justiça restaurativa já é uma realidade para solução de conflitos em
muitos países da Europa. A questão civil  no Brasil  já é bem adianta, com o Juizado
Especial Civil. Santos é o 37º NECRIM do estado de São Paulo, a maioria dos NECRIMs
ficam no  interior,  com excessão  a  cidade  de  Campinas.  Santos  é  considerada  uma
cidade de grande porte e uma pólo grande de ocorrências. Em Santos, o NECRIM está
vinculado com a UNISANTOS, através de uma parceria, e começou timidamente para
que pudessemos sentir  qual  a  necessidade da cidade,  como isso precisa acontecer.
Explica que o termo circunstanciado direto é encaminhado ao NECRIM e ao Juizado
Criminal no fórum. Agora, se começa com um boletim de ocorrências é transformado em
um  termo  circunstânciado  indireto  e  vai  para  o  NECRIM  primeiro.  No  NECRIM
conversamos e procuramos entendemos qual o objetivo da vítima e ela pensa se vale a
pena levar o processo adiante. Se as partes aceitam, elas são chamadas para conversar
e resolver o conflito, através de um círculo. Quem preside a conciliação é o delegado de
polícia conciliador.  O que se pretende fazer é que o NECRIM receba os boletins de
ocorrência, sem o termo circunstanciado. O uso de drogas e a lei Maria da Penha não
fazem são de competencia do NECRIM,  apenas crimes de menor potencial ofensivo e
que dependam de representação. O NECRIM de Santos conta como uma equipe com 5
profissionais: uma delegada, dois escrivãos e dois investigadores. O NECRIM foi criado
pela Polícia Civil em São Paulo, mas não ficam em unidades policiais, e sim em próprios
públicos ou em universidades. 
O Sr. Luiz Eduardo Maia questiona sobre o tempo de espera para a homologação pelo
juiz do acordo feito pelo NECRIM.
A Sra. Edna Pacheco disse que não tem uma previsão, que depende muito da pauta de
audiência do juiz. Porém, aquilo que as partes já decidiram no acordo, costumam ser
feitas antes mesmo da homologação do juiz. 
O  Sr.  Bolivar  do  Santos questiona  se  no  caso  de  já  haver  a  representação,  é
necessário fazer a retratação.
A Sra. Edna Pacheco responde que sim, pois é necessário para finalizar o problema. 
O Sr. Mário Bonamici quetsiona se em crimes contra a honra é necessário a presença
de testemunha.
A Sra. Edna Pacheco explica que na conciliação não entram testemunhas, a não ser
que a não seja feita a conciliação. 
O Sr. Luiz Trajano questiona se é possível fazer a conciliação entre pessoas de cidades
diferentes, pois estamos em uma cidade que fica dentro de uma região metropolitana.
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A  Sra.  Edna Pacheco responde que é difícil  fazer uma audiência de conciliação de
pessoas que vivem em cidades diferentes, mas que pode tentar, desde que o local do
fato tenha sido em Santos.  
O Sr. Sérgio Del Bel agradece a explanação da Dra. Edna Pacheco e fala que a justiça
restaurativa  também já  está  sendo implementada  nas escolas  da rede municipal  de
ensino de Santos e que a Guarda Municipal também está envolvida. Dá os parabéns a
Polícia Civil pelo NECRIM e espera que todos os conselheiros divulguem as informações
passadas. Para a próxima reunião do CONSEM, convida o Sr. Mário Bonamici para fazer
a apresentação do seu trabalho sobre o IDH de Santos, que será itinerante na área do 2º
CONSEG no dia 18 de novembro corrente.
O Sr. Mário Bonamici aceita o convite para palestrar na próxima reunião.
Não  havendo  mais  assunto  a  ser  tratado,  o  Sr.  Sérgio  Del  Bel  Junior  agradece  a
presença de todos e encerra a reunião.

       Luana Li Yi Ng                                                    SÉRGIO DEL BEL JUNIOR
      SEACON/SESEG        Secretário Municipal de Segurança


