
                  
                                                                                         
Relatório Informativo CONSEM – Nº 04/2016
Referência: AGO CONSEM/SANTOS – Mês de Abril
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: 13/04/2016        Data do Relatório: 09/05/2016
Técnico(s) Responsável(eis): Luana Li Yi Ng 
Entidades Participantes:

SESEG,  Guarda  Municipal,  CET,  SEPORT,  COMEB,  Polícia  Militar,  Polícia  Civil,  ACS,
Guarda  Portunária,  Sindicato  das  Empresas  de  Seg.  Privada,  Seg.  Eletrônica,  Serv.  de
Escoltas e Cursosos de Formação do Estado de SP, 2º CONSEG, 3º CONSEG, 5º CONSEG
e 7º CONSEG. 

Síntese:  O  Sr.  Flávio de Brito Júnior  presidiu  a reunião,  justificando a ausência do
secretário  Sérgio  Del  Bel  que  está  representando  o  prefeito  em  outra  reunião  e
agradeceu a presença de todos.

Item 01 - Leitura e aprovação da ata de março de 2016
Foi dispensada a leitura da ata e aprovada sem ressalvas.

Item 02 – Apresentação sobre a Polícia Civil pelo Delegado Seccional de Polícia de
Santos, Dr. Manoel Gatto Neto;
O Dr.  Manoel  Gatto  Neto  inicia  sua  fala  cumprimentado  os  senhores  Flávio  Brito,
Almeida Costa, Marcio Calves, Luiz Maia e todos os integrantes da Guarda Municipal
presentes.  Apresenta  as  atribuições  da  Polícia  Civil  de  acordo  com  a  Constituição
Federal, explicando que a Polícia Civil não é um orgão de acusação e sim um orgão que
apura fatos, procura saber como aconteceu, procura provas que possam incriminar ou
favorecer o réu. Coloca que a Polícia Civil está subordinada ao Governador do Estado e
na sequência ao Secretário de Segurança Pública. Explica o funcionamento de cada
setor  e  departamento  que  compões  a  Secretaria  de  Segurança  Pública  do  Estado.
Apresentou os dados de produtividade da Polícia Civil, como o número de apreensões de
drogas.
O Dr.  Manoel  Gatto  Neto  parabeniza  Santos  pelo  número  de  câmeras  de
monitoramento espalhadas em pontos estratégicos da cidade que tem colaborado muito
na resolução de crimes e a importancia desses instrumentos técnológicos. Coloca que as
imagens das câmeras de seguranças do comércio também tem sido utilizadas.
  
Item 3 – Assuntos Gerais
O Sr. Edson Santana questiona sobre o número de presos, se há alguma estatística de
quantos foram soltos, se existem esses números, porque a sensação de impunidade é
muito grande.
O Dr. Manoel Gatto responde que está fazendo a sua parte, cumprindo os mandatos de
prisão, mas que o Sr. Almeida Costa da Polícia Militar pode explicar melhor. 
O Sr. Almeida Costa explica que o Centro de Detenção Provisória (CDP) recebe mais de
600 presos por dia, mas que apenas crimes com agressões físicas mantêm os acusados
presos.
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O Dr. Manoel Santala fala dos 62 espanhóis assistidos pelo Centro Espanhol de Santos
e colocou que não tinha conhecimento da Delegacia do Idoso, que é muito importante a
divulgação dessa informação para as entidades filantrópicas que cuidam de idosos na
cidade de Santos.
O  Sr. Manoel Gatto coloca que a Delegacia do Idoso vai muito além de investigar os
crimes  cometidos  contra  o  idoso,  mas  também  dos  casos  de  abandono,  quem  é
responsável por cuidar do idoso.
A  Sra.  Patrícia  Azevedo fala  sobre  as  bicicletas  públicas  e  sobre  o  vandalismo em
Santos. Questiona se é possível enquadrar as bicicletas como patrimônio público, porque
apesar de ser uma empresa contratada, ela presta um serviço público.
O Dr. Manoel Gatto entende que é possível enquadrar como serviço público, pois é uma
concessionária. Coloca o exemplo da fiscalização pela população do patrimônio público,
onde  a  população  deteve  os  vândalos  que  estavam danificando  o  VLT e  chamou a
polícia.
O Sr. Uriel Villas Boas questiona sobre a falta de recursos humanos na Polícia Civil e
como funciona a parceria entre Polícia Civil e Militar.
O  Dr. Manoel Gatto explica que existe uma defasagem de nome mil profissionais na
Polícia Civil. O concurso que está vigente com quatro mil profissionais está nomeando.
Santos quando comparado as demais cidades como Cubatão não tem tantos problemas
de recursos humanos. Durante a operação verão deste ano, vieram quatro policiais civis
novos  que  permanecem  na  cidade  de  Santos.  Coloca  que  Santos  é  referencia  na
parceria  entre a Polícia  Civil  e  Militar  no estado de São Paulo,  sempre citado como
exemplo a ser seguido pelo Secretário de Segurança do Estado.
O  Sr. Almeida Costa reforça ainda que as polícias e a Guarda Municipal  de Santos
estão em contato direto, trabalhando juntos com os mesmos objetivos. Coloca que eles
tem uma boa comunicação com os orgão da prefeitura.
O Sr. Flávio Brito pede que se houverem mais dúvidas e/ou questionamentos que sejam
enviadas  por  e-mail  para  o  Dr.  Manoel  Gatto.  Coloca  que  o  assunto  é  de  grande
relevância e agradece a disponibilidade do Dr. Manoel Gatto de palestrar no CONSEM.
Não havendo mais assuntos a serem tratados, o Sr. Flávio Brito agradece a participação
de todos e encerra a reunião.

       Luana Li Yi Ng                                       FLÁVIO DE BRITO JÚNIOR
      SEACON/SESEG                       CHEFE DE DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL 


