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Data da reunião: 08/06/2022   Data do relatório: 17/06/2022 

Técnico(s) Responsável(eis): Luana Li Yi Ng 

Presenças Registradas Presencialmente: Sérgio Del Bel Junior (SESEG), Flávio de 

Brito Júnior (SESEG), Subcomandante Marcelo Santos Silva (GCM), Inspetor Chefe 

GCM Marcelo Messias (GCM), Coordenador GCM A. Carlos (GCM) e Nelson Rema 

(SESEG).  

Presenças dos Conselheiros Registradas On-line: Edson Zeppini (GPM), Patrícia 

Azevedo (CET), Valter Leite Santana (SEPORT), Djalma Couto (SEPORT), Ana Lúcia 

Negrão (SEDUC), Arthur José de Farias e Souza (SMS), Paulo Roberto de Oliveira 

Souza (SEPLAN), José Carlos de Almeida (COMEB), Jessé Teixeira Felix (COMEB), 

Robson Gomes Santos (Guarda Portuária), Bolivar dos Santos Xavier (1ºCONSEG), 

José Augusto Bezerra da Silva (7ºCONSEG) e Bonifácio Hernando Filho 

(7ºCONSEG). 

Faltas Justificadas: -  

 

Síntese: às nove horas do dia 08 de junho de 2022, conselheiros e demais 

interessados se reuniram em formato virtual, através do link: 

<https://santos.webex.com/santos/j.php?MTID=mfa543a16fd4ec0114455e5d651815c13>, 

para deliberar sobre a seguinte pauta: 

1. Leitura e aprovação da ata da Assembleia Geral Ordinária do mês de fevereiro de 

2022; 

2. Ações da Secretaria Municipal de Segurança; 

3.  Assuntos Gerais.   

 

O presidente Sr. Sérgio Del Bel Junior inicia a reunião agradecendo a participação 

de todos na reunião em formato virtual e justifica os adiamentos das reuniões do 

CONSEM por motivos de serviço e pessoais. Sobre o item 1. Leitura e aprovação da 

ata da Assembleia Geral Ordinária do mês de fevereiro de 2022, a ata foi aprovada 

por unanimidade e dispensada a sua leitura.  
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Sobre o item 2. Ações da Secretaria Municipal de Segurança, o presidente Sr. 

Sérgio Del Bel informou que toda a frota de veículos da Guarda Municipal foi 

renovada e ampliada com guarda preso, comunicação digital e sistema de GPS que 

permite rastrear todo o percurso que a viatura faz diariamente em termos de 

quilômetros e horários, possibilitando no futuro, com a instalação dos tablets, diminuir 

o tempo de espera pela viatura para atendimento às ocorrências e eliminar o uso de 

papel para a confecção de boletins de ocorrência. Coloca que na semana passada foi 

realizada a formatura de 74 novos guardas municipais, foi uma formação longa com 

sete meses em sala de aula, dos formados metade da turma já fez o curso de 

armamento e tiro e a outra metade está iniciando o treinamento agora. Em paralelo, a 

secretaria está adquirindo mais armamento e munição, como também, encaminhou 

um projeto de lei municipal que autoriza os guardas municipais que possuam arma de 

fogo particular a portá-las em serviço desde que atendam os critérios impostos em lei. 

Informa que a administração municipal já convocou mais 45 candidatos aprovados em 

concurso público que iniciarão o curso de formação de guardas municipais, 

aumentando consideravelmente o efetivo. Informa os novos guardas municipais serão 

alocados na ROMU, na região da praia e nas operações de saturação nos bairros. 

Fala do aumento do número de policiais militares para a atividade delegada, 

possibilitando a contratação de 370 policiais militares por mês. Informa que foi 

aprovado a lei que autorizada a atividade delegada com a Polícia Militar Ambiental, 

que está em fase de formalizar o convênio, possibilitando a contratação de até 20 

policiais por semana que irão auxiliar na fiscalização e orientação em áreas de riscos 

e difícil acesso com a sua expertise na legislação ambiental. Coloca que recentemente 

a segurança pública de Santos tem recebido críticas, mas pelas estatísticas criminais 

a situação é confortável quando comparada as estatísticas antes da pandemia. Fala 

da percepção das pessoas que a situação está fora do controle e da sensação de 

insegurança pela facilidade da divulgação de crimes pela internet e celulares. Não 

desprezamos o sentimento da população com relação a segurança, mas temos 

estatísticas que norteiam o trabalho e continuamos a propor melhorias e ações para 

melhorar a segurança no município. Para encerrar a sua fala, informa que todos os 

comandos das polícias são novos: superintende regional da Polícia Federal, novo 

comandante do CPI-6 Coronel PM Hélio, comandante do 6BPMI Tenente PM 
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Alexandre com o subcomandante Major PM Mozart e na Polícia Civil está o Dr. 

Gaetano no DEINTER6. Finaliza a sua fala e abre a palavra aos demais membros do 

conselho para o item 3. Assuntos Gerais.  

O Sr. José Carlos de Almeida (COMEB) cumprimenta a todos e pede para registrar 

a sua presença na reunião. 

O Sr. Jessé Teixeira Felix (COMEB) se apresenta e parabeniza o trabalho da Guarda 

Municipal de Santos. Coloca que a atuação da Guarda Municipal na temporada de 

verão que foi muito elogiada pelos ciclistas de São Paulo e do interior que estiveram 

visitando a cidade.  

O presidente Sr. Sérgio Del Bel agradece as presenças e informa que estão sendo 

adquiridas 30 bicicletas para formar um pelotão de ciclistas, para quando houver 

necessidade, operar com bicicletas em trechos de ciclovias, eventos e orla da praia. 

O policiamento com bicicletas é um dos mais efetivos que existe por aproximar o 

cidadão do guarda municipal, sendo mais acessível com melhor campo de visão. 

O Sr. Bonifácio Hernando Filho (7ºCONSEG) solicita que a Guarda Municipal 

oriente os ciclistas que estão utilizando os passeios como ciclovia, que observa 

constantemente bicicletas transitando nos passeios trazendo riscos aos ciclistas e aos 

transeuntes.  

O presidente Sr. Sérgio Del Bel agradece a observação e lembra que na sua época 

de tenente quando participava de reuniões da região metropolitana sobre bicicletas. 

A bicicleta é um veículo de tração humana pelo Código de Trânsito Brasileiro, porém 

até hoje não se encontrou uma solução para regulamentar o trânsito de bicicletas no 

país, bem como, de algumas motos elétricas. Concorda com a observação, mas ainda 

não existe uma lei que permita agir com mais rigor na fiscalização do trânsito de 

bicicletas e alguns tipos de motos. A Guarda Municipal não tem o poder de recolher 

bicicletas na calçada da praia, por exemplo. Mas tem o poder de atuar na areia da 

praia, porque tem uma legislação específica para isso. Isso mostra uma incongruência 

muito grande, como a praia é regulamentada pelo Código de Posturas é possível fazer 

esse tipo de apreensão, mas quando se confunde com o trânsito de pedestres e 

veículos a gente não consegue e nem a Polícia. A não ser que a bicicleta ou a moto 

elétrica faça parte de uma ocorrência em que seja caso de apreensão. Lembra do 

caso do jogador Robinho que teve sua moto elétrica apreendida pela Polícia ao 
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circular na ciclovia. Pela legislação é permitida a apreensão em alguns casos e 

determina a liberação em seguida. Pede licença para falar sobre a reunião que teve 

junto as demais secretarias, Polícia Militar e a Associação da Cidadania e Amigos de 

Santos para falar de barulho excessivo provocados pelos escapamentos de algumas 

motos. Explica que quem tem o poder de fiscalizar isso é a Polícia por ser uma infração 

de trânsito. A Guarda Municipal não pode parar um motociclista para fazer 

fiscalização, exceto em caso de crime ou fundada suspeita. A Polícia Militar informou 

que vai intensificar o número de comandos com vista às motocicletas e que costumam 

apreender em cada ação cerca de 40 motocicletas tamanho é o número de motos 

irregulares, não apenas por conta do barulho e sim diversas irregularidades. Ainda 

assim, os solicitantes da reunião insistem no problema do barulho das motos e alegam 

que a maioria deles são de entregadores. Ficou sugerido uma campanha educativa 

pela sociedade com os sindicatos de categorias e de restaurantes que não contratem 

esse tipo de moto que cause transtornos com barulho.     

O Sr. Bonifácio Hernando Filho (7ºCONSEG) entende que pelo Código de Posturas 

a administração municipal é responsável por coibir qualquer tipo de barulho a partir 

de um determinado nível.  

O presidente Sr. Sérgio Del Bel ressalta que não é possível fiscalizar motocicletas, 

que a administração municipal não pode parar veículos.   

O Sr. Bolivar dos Santos Xavier (1ºCONSEG) cumprimenta a todos e espera em 

breve poder fazer reuniões presenciais. Questiona se dos novos guardas municipais 

formados existe alguma equipe que irá atuar especificamente no Centro. Questiona 

também se é possível que os policiais militares da Polícia Ambiental atuem na 

fiscalização dos ferros velhos irregulares. Por fim, questiona a criação de uma força 

tarefa para atuar especificamente com a população em situação de rua, conforme 

entrevista dada pela Secretária Adjunta Taís. 

O presidente Sr. Sérgio Del Bel responde que em relação ao efetivo para o Centro 

será contemplado dentro das operações já iniciadas e em breve a população vai sentir 

a diferença no policiamento com operação saturação durante o horário comercial, e 

eventualmente a noite e de madrugada. Com relação as forças tarefas para a 

fiscalização em ferros velhos, já são feitas em conjunto com a Polícia Militar e as 

diversas secretarias, explica que não existe a necessidade de usar o efetivo da Polícia 
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Ambiental para essa finalidade. Coloca que a questão dos ferros velhos é uma das 

pautas que irá tratar com o Dr. Gaetano da Polícia Civil e que o problema não são os 

ferros velhos estabelecidos e sim os clandestinos que vivem mudando de local. Sobre 

a população de rua, a prefeitura de forma geral por determinação do prefeito vai 

desenvolver uma campanha mais agressiva em relação a como a população deve se 

portar diante de uma pessoa em situação de rua. Hoje, quando se fala de insegurança, 

as pessoas já falam de pessoas em situação de rua. Sugere que todos façam 

pesquisas na internet sobre morados de rua em diversas cidades e países do mundo, 

isso não é um problema local e está em todo o mundo. Coloca que na sua opinião o 

assunto deve ser discutido com a população e de forma clara. Cada secretaria deve 

deixar claro o que faz para atender as pessoas em situação de rua e o que a lei permite 

ou não permite, assim a sociedade coloca o que podemos fazer para resolver o 

problema. Assim vamos ver o quanto é difícil a solução desse problema. Existe 

limitações da lei federal, a questão ética e moral, recebemos sugestões absurdas para 

tratar as pessoas em situação de rua.   

O Sr. Bolivar dos Santos Xavier (1ºCONSEG) coloca que na reunião do 1º CONSEG 

foi discutido a legislação de algumas cidades sobre a proibição das entidades 

assistenciais de fornecer alimento para as pessoas em situação de rua. 

O presidente Sr. Sérgio Del Bel informa que a maioria dessas legislações foram 

cassadas e já caíram, gerando ainda um efeito negativo para as administrações 

dessas cidades. Coloca que está em discussão um seminário para discutir o assunto 

pessoas em situação de rua com a sociedade.  

O Sr. José Augusto Bezerra da Silva (7º CONSEG) cumprimenta a todos e agradece 

em nome do 7º CONSEG o convite recebido para a formatura dos 74 novos guardas 

municipais. Parabeniza todos os envolvidos na formação dos novos guardas civis 

municipais e justifica a ausência no evento por ter sido coincidentemente no mesmo 

dia e horário da reunião mensal do 7ºCONSEG. Coloca que os CONSEGs não foram 

convidados para as trocas de comando das polícias.  

O presidente Sr. Sérgio Del Bel informa que não houveram solenidades e nem sabe 

se haverá para as trocas de comando das policias.  

O Sr. José Augusto Bezerra da Silva (7º CONSEG) coloca que a questão do barulho 

é comum no 7º CONSEG e com a atuação da Polícia Militar através de comandos 



 PREFEITURA DE SANTOS  

Secretarial de Segurança 

 

 
consem-seseg@santos.sp.gov.br 

 

houve redução nesses problemas. A sensação de estar sendo fiscalizado já mudou o 

comportamento das pessoas. Deixa seu elogia para a 2Cia da Polícia Militar. Fala que 

está correndo uma nova denominação para pessoas em situação de rua, que agora 

também são conhecidos como moradores de áreas livres. Fala que no Japão existem 

pessoas ocupando os espaços internos do metrô para se abrigar. Afirma que não há 

sociedade que não sofre com esse flagelo social. Fala da denúncia de um ferro velho 

no José Menino que compra portões de alumínio furtados. Fala da necessidade de 

informar a população sobre os boletins de ocorrência on-line para furtos de bicicletas, 

pois o Dr. Jorge do 7ºDP informou que tem mais de 200 bicicletas apreendidas que 

não se consegue identificar os proprietários para devolução. Pensa que a criação de 

uma identificação para as bicicletas é necessária. Coloca que em São Vicente, foi 

criada uma legislação municipal sobre apreensão de bicicletas pelos guardas 

municipais. Por fim, coloca que o representa da CET fez uma explanação sobre as 

ações de trânsito no 7º CONSEG e ressalta a importância da educação no trânsito 

para toda a população.  

O presidente Sr. Sérgio Del Bel agradece as palavras e a intervenção do Sr. José 

Augusto e irá verificar a informação sobre legislação de São Vicente sobre a 

apreensão de bicicletas.  

O Sr. Bolivar dos Santos Xavier (1ºCONSEG) registra o agradecimento à Guarda 

Civil Municipal na pessoa do coordenador A. Carlos, que com a utilização das novas 

viaturas com guarda presos, realizaram a prisão em flagrante do meliante que estava 

furtando na região do Centro. Coloca que está muito feliz que haverá uma equipe 

específica para atender a região central.   

O presidente Sr. Sérgio Del Bel agradeceu a presença de todos na reunião e não 

havendo mais nada a se tratar, encerrou a reunião às 10 horas e 5 minutos. 

 


