
                  
                                                                                         
Relatório Informativo CONSEM – Nº 10/2015
Referência: AGO CONSEM/SANTOS – Mês de Novembro
Assunto: Ata da Reunião do Conselho de Segurança de Santos/PMS 
Local da Reunião: Praça Padre Champagnat, 1 – Encruzilhada – Sociedade de Melhoramentos 
do Bairro Encruzilhada
Data da Reunião: 18/11/2015        Data do Relatório: 02/12/2015
Técnico(s) Responsável(eis): Luana Li Yi Ng 
Entidades Participantes:

SESEG,  CET,  SEPORT,  SEDUC,  SECID,  SIEDI,  SEMAM,  COMEB,  Polícia  Civil,
2ºCONSEG, 3ºCONSEG, e 7º CONSEG. 

Faltas  Justificadas:  Agostinha  Ambrósia  Ferreira  de  Sousa,  Márcio  Calves  (ACS)  e  Ramiro
Marote (ACS).

Síntese: O Sr. Sérgio Del Bel Junior presidiu a reunião, agradeceu a presença de todos
e  em especial  ao  Dr.  Ivan  Silva,  Promotor  de  Justiça,  que  está  atuando  no  projeto
“Promotoria Comunitária”. 

Item 01- Leitura e aprovação da ata de outubro de 2015
Foi dispensada a leitura da ata e aprovada sem ressalvas. 
O Sr. Sérgio Del Bel pede a inversão da pauta para primeiro tratarmos do o Item 3 –
Assuntos  Gerais e  depois  o  Item 02 –  Palestra  “Visão Social  Santos (Índice de
Desenvolvimento Humano)” pelo Sr. Mario Bonamici, pois alguns conselheiros ainda
estão chegando.

Item 3 – Assuntos Gerais
O Sr. Sérgio Del Bel informa que os CONSEGs já discutiram a questão do uso de armas
de fogo pela Guarda Municipal de Santos e que foi dado parecer positivo de todos os
CONSEGs para que parte do efetivo da Guarda seja armada, faltando apenas a entrega
do  documento  que  traz  a  manifestação  a  favor  com as  assinaturas  dos  respectivos
presidentes. Informa que a Secretaria Municipal de Segurança já está fazendo a tomada
de preços para contratar a empresa que fará a avaliação psicológica para cem guardas
municipais e aqueles que forem aptos farão a capacitação específica. A dúvida inicial era
se a guarda municipal usaria revólver ou pistola, mas após estudos ficou decido que
serão compradas pistolas semi automáticas. Coloca que está sendo pensanda na melhor
capacitação possível e um complemento em parceria com a Polícia Militar para capacitar
os guardas municipais para o uso de armas de fogo.
O  Sr.  Sérgio Del  Bel  fala  sobre  as  denúncias feitas  pelo  jornal,  que alegam que a
Guarda Municipal tem sido empregada para fazer a segurança de eventos particulares e
de empresas privadas, que teve grande repercussão na mídia local. Lembra a todos os
conselheiros que a Guarda Municipal está mudando o seu perfil, que pela Constituição
Federal de 1988 ela tem como compete fazer a segurança dos próprios municipais e dos
servidores  públicos,  mas  de  acordo  com  a  Lei  nº  13.022/2014,  Estatuto  Geral  das
Guardas Municipais, ela também deve executar o serviço de segurança em vias públicas,
eventos e para autoridades, podendo ser armada com armas de fogo. Com o aumento
do  efetivo  da  Guarda  Municipal,  aumentamos  o  efetivo  nas  ruas  como  também
aumentamos o efetivo nos próprios públicos. Entende que se temos uma aglomeração
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de pessoas em determinado local, a Guarda Municipal deve estar presente sim, para
garantir  a  segurança daquelas pessoas,  não adianta colocar  uma viatura da Guarda
Municipal em locais que não temos pessoas circulando. Não culpa os jornalistas pelas
notícias, eles apenas expõem as denúncias. Porém, não há má intenção em fazer as
ações citadas pelo jornal como irregularese e a Guarda Municipal vai continuar fazendo a
segurança  em  ruas  e  eventos  com  grande  fluxo  de  pessoas,  assim,  os  guardas
municipais também terão a oportunidade de adquirir a experiência de rua. Afirma que de
maneira alguma está usando os meios públicos pata atender interesses privados. 
O Sr. Pedro Estevão conta que na Zona Noroeste havia uma incidência muito grande de
assaltos e furto de bicicletas próximos a Unidade Básica de Saúde (UBS) e pediu via
ofício a presença de um guarda municipal para atuar no equipamento, foi  atendido e
ajudou a resolver a questão. 
O Sr. Sérgio Del Bel explica o funcionamento das câmeras de segurança que delimitam
espaços e se invadidos disparam um alarme para a central, substituindo a presença do
guarda municipal em muitas situações. Explica que não há efetivo suficiente para atender
todos os próprios municipais e que colocar um guarda municipal nesses locais é muito
perigoso, até mesmo para a própria segurança dele.
O Sr. Bonifácio Rodrigues entende que é importante o trabalho do jornalista, mas que o
mesmo deve pesquisar a denúncia antes de colocar na mídia. Não é só jogar na mídia e
denegrir a imagem de uma instituição como a Guarda Municipal. Registra o seu total
apoio às ações e ao trabalho da Secretaria Municipal de Segurança de Santos. Lamenta
que trabalhos positivos, como o Programa de Educação Cidadã, não são amplamente
divulgados na mídia como essas denúncias que denigrem a imagem de uma instituição.
Coloca que espera que o número de escolas atendidas pelo Programa de Educação
Cidadã aumentem no próximo ano. 
 aumente
O Sr.  Pedro Estevão pede que em toda reunião do CONSEM um inspetor da Guarda
Municipal esteja presente.
O Sr. Sérgio Del Bel diz que não esqueceu do pedido do Sr. Pedro Estevão, mas que na
data de  hoje os inspetores estão em treinamento.
O Sr. Oscar Pereira conta sobre o apoio que a Guarda Municipal deu para a resolução
do  problema  da  troca  da  sinalização  nas  redondezas  do  bairro  Embaré,  pois  eram
impedidos de executar o trabalho pelos caminhoneiros e moradores de rua que ficam no
local. 
O Sr. José Liberado pede, em nome do 2º CONSEG, que a área do 2º CONSEG seja
atendido  pelo  monitoramento,  principalmente  nas  áreas  próximas  a  Vila  Belmiro  e
Encruzilhada.
O  Sr. Sérgio Del Bel  responde que com o aumento do preço do dólar os custos das
câmeras de monitoramento está muito alto, não apenas para a compra do equipamento,
como  também,  para  a  instalação.  Pede  aos  presentes  que  conversem  com  os
vereadores para que destinem verba para a instalação de câmeras de monitoramento
nas regiões onde residam ou circulem. Fala que o sistema de monitoramento de Santos
será pesquisado e apresentado a nível nacional e internacional, através de um estudo de
caso. Conta que um jornalista fez uma entrevista com ele nessa semana, questionando
sobre o sistema de monitoramento e nós falamos sobre as nossas câmeras OCRs e o
jornalista questionou a qualidade do serviço das OCRs, que são apenas para marketing.
Para mostrar como o sistema de monitoramento funciona e a qualidade das câmeras



                  
                                                                                         
OCRs, ele pediu a placa do carro que o jornalista usou para chegar ao local da entrevista
e em apenas um minuto, o sistema de monitoramento conseguiu fotos do carro em todos
os  pontos  que  ele  passou  para  chegar  a  prefeitura.  Explica  que no  próximo ano,  a
tecnologia das câmeras OCRs poderão identificar carros pelo modelo e cor, não sendo
nem  mais  necessário  a  leitura  da  placa  para  conseguir  as  informações  da  rota  do
veículo.
O Sr. Bonifácio Rodrigues fala sobre as denúncias falsas de assaltos a banco, que teve
um dia que foram três alarmes falsos. 
O Sr. Sérgio Del Bel explica que os bancos tem alarmes que ligam para a central e que
a central precisa ligar para os bancos quando o alarme é acionado. Sabe que a maioria
dos alarmes são falsos e explica como é perigoso esse tipo de falso comunicado para a
polícia, pois quando acionada desloca várias viaturas em alta velocidade para o local.
O  Sr.  Ivan Silva coloca que é promotor  de justiça há vinte anos e atualmente está
coordenando junto com o Dr. Carmelo a Promotoria Comunitária em Santos. Coloca que
identificou que o maior problema está no consumo de álcool relacionados diretamente
aos índices de criminalidade e, por isso, entende a necessidade de adequar o horário
dos estabelecimentos comerciais como bares nas cidades. Informa que as reuniões da
Procuradoria Comunitária acontecem semanalmente na UNISANTOS dando voz àqueles
que não tem.  O projeto  funciona em parceria  com a UNISANTOS e a  prefeitura  de
Santos  e  a  idéia  principal  é  fazer  com  que  a  comunidade  converse.  São  soluções
simples,  mas  que  nem  sempre  nós,  funcionários  públicos,  conseguimos  enxergar.
Questões simples como iluminação pública, é preciso ouvir a comunidade. O Ministério
Público quer ser mais um órgão para servir a comunidade, dar voz a comunidade e evitar
que no futuro tenhamos menos trabalho nos antecipando aos problemas. Convida todos
para na última quinta-feira do mês participem das reuniões que acontecem das 17h às
19h na UNISANTOS. Informa que as terças e quintas-feiras, um funcionário do Ministério
Público fica na universidade para receber as demandas.
O  Sr.  Sérgio  Del  Bel  coloca que  em  países  desenvolvidos,  já  está  sendo  feito  a
resolução de conflitos que antecipas os problemas, faz-se a prevenção. Fala que Santos
já está implementando a Justiça Restaurativa. Dando sequência na pauta, convida o Sr.
Mario Bonamice para proferir a sua palestra. 

Item 02 – Palestra “Visão Social Santos (Índice de Desenvolvimento Humano)” pelo
Sr. Mario Bonamici
O Sr. Mario Bonamice agradece o convite para palestrar e ao 2º CONSEG onde atua na
diretoria  como  1º  secretário.  Faz  uma  breve  apresentação  da  sua  experiência
profissional, falando do seu trabalho com planejamento estratégico para empresas, para
que elas possam fazer bons investimentos baseadas em dados.  Apresenta um vídeo
falando  sobre  o  IDHM.  Explica  que  existem  três  dimensões  do  IDH:  1)  acesso  ao
conhecimento, 2) vida longa e saudável e 3) renda. Faz a apresentação dos dados da
cidade de Santos e exemplifica as diferenças de IDH nos diferentes bairros e regiões de
Santos, onde temos áreas com IDH altíssimo e áreas mais vulneráveis como a Zona
Noroeste.  Pede  que  os  conselheiros  façam a  reflexão  do  impacto  na  segurança  da
cidade, considerando as diferenças de IDH nos diversos bairros e regiões da cidade, a
cidade  de  Santos  tem  vários  recortes  de  desenvolvimento,  o  que  mostra  uma
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desigualdade muito grande no território. A apresentação de slides apresentada pode ser
baixada no: http://zip.net/bvsgw9 e foi baseado no site www.atlasbrasil.org.br . Ao final de
sua apresentação fez a entrega dos pen drives aos senhores Sérgio Del Bel e Bruno
Orlandi com os dados apresentados. 
O Sr. Sérgio Del Bel agradece a explanação do Sr. Mario Bonamice e pensa que tudo
que  ele  apresentou  tem  ligação  direta  com  a  segurança,  pois  quanto  maior  a
vulnerabilidade social, maior são os índices de criminalidade. A segurança não consegue
resolver tudo sozinha. Aproveita para ler um e-mail que acabou de receber, falando sobre
a participação da Guarda Municipal nas eleições da OAB na Câmara de Santos, que
imagina  que  isso  vai  virar  uma  nova  denúncia  contra  a  Secretaria  Municipal  de
Segurança, mas entende que se a eleição da OAB movimentou um fluxo grande de
pessoas e por isso a Guarda Municipal precisa atender e garantir a segurança dessas
pessoas no evento. Fala sobre os atentados contra a França e que uma senhora que
estava  lá  ao  chegar  no  Brasil  disse  “graças  a  Deus  aqui  em  São  Paulo  eu  tenho
segurança”, mostrando como o conceito de segurança é muito relativo. Na França quem
cuida de segurança são os políticos e não a polícia, pois é a lei que garante a segurança.
Por fim, sugere que façamos uma confraternização de final de ano na próxima reunião.
A sugestão foi aceita por todos e a secretária executiva do CONSEM ficou de enviar as
informações por e-mail. 
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

http://www.atlasbrasil.org.br/
http://zip.net/bvsgw9

