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

Presenças Registradas Presencialmente: Sergio Del Bel Junior (SESEG), Flavio de 

Brito Junior (SESEG), Marcelo Messias de Oliveira (GCM), Marcelos dos Santos Silva 

(GCM), Nelson Rema (SESEG), Ronaldo Pereira (GCM) e Paulo Roberto de Oliveira 

Souza (SEPLAN). 

Presenças Registradas On-line: Edson Zeppini (GPM), Leonardo Carvalho e 

Carvalho (SEECTUR), Ana Lúcia Negrão Oliveira de Almeida (SEDUC), Cláudio 

Marques Trovão (SESERP), Rodrigo Câmara da Paixão (SESERP), Miriam Aparecida 

de Araújo (SEDS), Elton Pereira dos Anjos (OAB), Ciro Moraes (ACS), Ronaldo 

Taboada (ACS), Wagner Pinheiro de Almeida (Guarda Portuária), Robson Gomes 

Santos (Guarda Portuária), Carlos Mauritonio Nunes (SESVEPS) e Bolivar dos Santos 

Xavier (1ºCONSEG). 

 

Síntese: às nove horas do dia 10 de março de 2021, 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. Eleição de Diretoria Executiva para o biênio 2021-2022; 

2. Composição das Câmaras Setoriais: Câmara de Relações Públicas, Câmara 

de Planejamento e Coordenação de Programas e Projetos e Câmara de 

Legislação; 

3. Indicação de conselheiro titular e suplente para o Programa Rede Família 

(Decreto Municipal nº 8.451/2019); e  

4. Assuntos Gerais.   

 

O presidente Sr. Sérgio Del Bel inicia a primeira reunião do CONSEM de 2021 

agradecendo a participação de todos na reunião em formato virtual. Aponta as novas 

demandas por conta da pandemia e o aumento de fiscalizações em diversos tipos de 
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comércios. Para otimizar o tempo da reunião sugere que seja votado apenas o item 

1.Eleição da Diretoria Executiva para o biênio 2021-2022 e que o item 2.Composição 

das Câmara Setoriais seja feito por e-mail até a próxima reunião. Sugestão aprovada 

por todos os presentes. 

 

Sobre o item 1.Eleição da Diretoria Executiva para o biênio 2021-2022, para o 

cargo de vice-presidente do CONSEM se colocaram à disposição para concorrer ao 

cargos os senhores: Elton Pereira dos Anjos (OAB), Bolivar dos Santos Xavier 

(1ºCONSEG) e Ciro Moraes (ACS). Todos os candidatos tiveram tempo para defender 

as suas candidaturas e foi realizada a votação conforme a lista de presença. O Sr. 

Bolivar dos Santos Xavier (1ºCONSEG) recebeu quatro votos: SEDUC, SEECTUR, 

SESERP e SEDS. O Sr. Ciro Moraes (ACS) também recebeu quatro votos: GMP, 

GCM, Guarda Portuária e SESVEPS. Coube ao presidente Sr. Sérgio Del Bel decidir 

a votação para o cargo de vice-presidente, elegendo o Sr. Ciro Moraes (ACS) com 

cinco votos para o cargo de vice-presidente.  

 

Se colocaram à disposição o  Sr. Marcelo Messias de Oliveira (GCM) para o cargo de 

1º secretário e o Sr. Carlos Mauritonio Nunes para o cargo de 2º secretário, sendo 

ambos eleitos por aclamação.  

 

Na composição para a Diretoria Executiva para o Biênio de 2021-2022 temos: 

Presidente: Sergio Del Bel Junior 

Vice-presidente: Ciro Moares 

1º Secretário: Marcelo Messias de Oliveira 

2º Secretário: Carlos Mauritonio Nunes 

 

Sobre o item 3. Indicação de conselheiro titular e suplente para o Programa Rede 

Família (Decreto Municipal nº 8.451/2019) se colocaram à disposição para 

representar o CONSEM os senhores Ronaldo Taboada (ACS) e Carlos Mauritonio 

Nunes (SESVEPS). Por decisão unanime dos presents o Sr. Ronaldo Taboada (ACS) 

será o conselheiro titular e o Sr. Carlos Mauritonio Nunes (SESVEPS) será o 

conselheiro suplente, ambos representando o CONSEM no Programa Rede Família.  
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Sobre o item 4. Assuntos Gerais o presidente Sr. Sergio Del Bel convida os 

conselheiros para realizarem uma visita técnica ao Centro de Controle Operacional 

(CCO) que será agendada em pequenos grupos. Fala sobre a diminuição dos índices 

de criminalidade e sobre as subnotificações. Coloca sua preocupação em discutir os 

detalhes para entrega de armas de fogos aos guardas municipais. Expressa a sua 

felicidade em conseguir fazer a reunião do CONSEM em formato on-line, pois sentia 

uma insegurança com relação a ferramenta virtual conseguir garantir a participação. 

 

O Sr. Ronaldo Taboada elogia a estrutura que foi montada no CCO e coloca a 

estrutura da Associação Comercial de Santos à disposição para reuniões e eventos 

presenciais no futuro. 

 

O presidente Sr. Sergio Del Bel agradece a Associação Comercial pela parceria. 

Infoma ao conselho que serão chamados 70 (setenta) candidatos ao cargo de Guarda 

Municipal que foram selecionados no concurso e que gostaria de discutir o a 

renovação do currículo da formação destes profissionais com o conselho.   

 

O Sr. Bolivar dos Santos Xavier coloca a sua preocupação com as medida restritivas 

adotadas para combater o covid-19 que mantém os comércios fechados, facilitando 

os furtos dos fios de energia elétrica e de telefone. Afirma que o esvaziamento da 

região central está favorecendo a criminalidade e esse tipo de furto de fios.  

 

O presidente Sr. Sergio Del Bel lembra que pessoas em situação de rua é infelizmente 

um fenômeno mundial, um problema mundial. Não existe uma solução pronta para 

resolver esse problema. Lembra que no censo de pessoas em situação de rua 

realizado pela Prefeitura em parceria com uma universidade constatou que grande 

parte dos entrevistados, cerca de 800 pessoas, são viciados em álcool e outras drogas 

e para alimentar o vício praticam esses delitos. O valor do fio de cobre chega a R$ 

30,00 por kilo e existe um mercado para o produto desses furtos. A Guarda Municipal 

junto com outros órgãos fiscalizam os ferros velhos cadastrados na nossa cidade, mas 

a maior parte dos fios furtados são encaminhados para ferros velhos irregulares 
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clandestinos. Explica a dificuldade de penalizar os ferros velhos clandestinos, pois não 

é possível saber quem é de fato o dono do produto furtado que normalmente está em 

uma habitação coletiva. Em reunião com o prefeito, vice-prefeita e secretários já foram 

acordadas forças tarefas em espaços que costumam servir para ferros velhos com 

emparedamento dos imóveis abandonados pela SESERP. O furto de fios acontece de 

maneira muito rápida, cerca de 3 minutos, pede à todos para ajudar na fiscalização, 

denunciando os receptadores.  

 

O Sr. Cláudio Marques Trovão afirma que a administração está organizada para agir 

nas forças tarefas em ferros velhos clandestino e que o rito da ação deve ser bem 

orquestrado para que haja efeito. Coloca a necessidade da presença das 

concessionárias de serviços, como a SABESP e a Vivo, para identificar quais produtos 

furtados são de sua propriedade, colaborando com a fiscalização. Lembra a questão 

das subnotificações e que todos os furtos deveriam ser comunicados, através de 

boletins on-line, gerando estatísticas ao Governo do Estado. 

  

O Sr. Bolivar dos Santos Xavier elogia o trabalho da SESERP e do Sr. Cláudio 

Marques Trovão. Pede o aumento de rondas na área do centro de Santos no período 

noturno para inibir os furtos. Coloca que o CCO auxilia no flagrante de alguns ilícitos, 

mas não alcança a totalidade.  

 

O Sr. Ronaldo Taboada aponta a importancia de ações na feira do rolo e o cadastro 

dos carrinheiros que podem transportar os produtos do furto.  

 

O presidente Sr. Sergio Del Bel fala da pertinencia das colocações e informa que à 

pedido do prefeito estão sendo feitas operações no Centro, praia e outras regiões para 

apreender todos os materiais, inclusive os carrinhos de supermercados, que não 

sejam de cooperativas de reciclagem e lícitos.  

 

O Sr. Carlos Mauritonio Nunes fala da liberdade que as pessoas em situação de rua 

tem, acabam com mais direito que os demais cidadãos. Coloca a necessidade de 
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identificar os carrinhos de supermercados e os registros de furtos. Pede permissão 

para sair para outro compromisso e agradece ao presidente pela reunião conduzida.  

 

O presidente Sr. Sergio Del Bel agradece a presença de todos na reunião e não 

havendo mais nada a se tratar, encerrou a reunião às 10 horas e 12 minutos.  

 


