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Relatório Informativo CONSEM – Nº 2/2021 

Referência: AGO CONSEM/Santos – Mês de Abril 

Data da reunião: 14/04/2021   Data do relatório: 26/04/2021 

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) e Paulo Roberto de Oliveira Souza (SEPLAN). 

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

Azevedo Santos Nascimento (CET), Christoforo Kabbach Filho (SEAPIC), Marcelo 

Ignacio (SEAPIC), Ana Lúcia Negrão Oliveira de Almeida (SEDUC), Elton Pereira dos 

Anjos (OAB), Henrique Camilo de Lellis (Rotary Club Internacional – Distrito 4420), 

Ciro Moraes (ACS), Carlos Mauritonio Nunes (SESVEPS), Bolivar dos Santos Xavier 

(1ºCONSEG), José Augusto Bezerra da Silva (7ºCONSEG) e Bonifácio Rodrigues 

Hernando Filho (7ºCONSEG). 

Outros Participantes Registrados On-line: Adalberto, Alexandre Roberto Oliveira 

Andrade, Alexandre Silva Souza, Ana Clara Borgi, André L. Miranda, Cassois, Cyntia, 

Diego, Diogo, Eduardo Pereira, Emilio, Erick Souza Ramos, Felipe, Gabriel, Geovane 

Cezar, Helio, Jefferson, Juliana, Patrick Carrara, Renan Hobeika, Roberto 

Guilhermino, Rodrigo Coutinho, Ronaldo Dantas, Roque Mauricio, Tiago, Vinicius 

Machado, Vinicius Simões, Darlus, Gustavo Moralles, Rodrigo, Marcio e Mateus 

Saraiva. 

 

Síntese: às nove horas do dia 14 de abril de 2021, conselheiros e demais interessados 

se reuniram em formato virtual, através do link: 

<https://santos.webex.com/santos/j.php?MTID=mfa543a16fd4ec0114455e5d651815

c13>,  

para deliberar sobre a seguinte pauta: 

 

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

março/2021; 

2. Novas turmas de Guardas Civis Municipais; 
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3. Armazenamento da Guarda Civil Municipal; 

4. Equipe de drones; 

5. Áreas geográficas de atuação da Guarda Civil Municipal; 

6. Composição das câmaras setoriais; 

7.  Indicação de conselheiro titular e suplente para o Conselho Municipal de 

Políticas sobre Drogas (COMAD); e 

8.  Assuntos Gerais.   

 

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

agradecendo a participação de todos na reunião em formato virtual e pede para que 

os presentes permaneçam com o câmera ligada e microfone desligado. Faz a leitura 

da pauta da reunião e faz correção ao item 3 da pauta para “item 3. Armamento da 

Guarda Civil Municipal”.  

Sobre o item 1. Leitura e aprovação da ata da Assembleia Geral Ordinária do mês 

de março/2021 foi dispensada a leitura da ata pelos conselheiros e aprovada por 

unanimidade. 

Sobre o item 2. Novas turmas de Guardas Civis Municipais, o presidente Sr. Sérgio 

Del Bel coloca que foram aprovados 400 candidatos no último concurso para guarda 

municipal e que se estima que serão chamados os 150 melhores colocados. Coloca 

a necessidade do treinamento presencial dos novos guardas municipais, conforme 

edital do concurso, e as dificuldades de iniciar o curso por conta das medidas 

restritivas de combate ao COVID-19. Sobre o armamento para os novos guardas 

municipais ainda será necessário um curso posterior, pois não constava no edital do 

concurso. Informa que o coordenador do curso de formação será o Corregedor GMC 

Pereira e que os professores instrutores serão servidores da prefeitura ou 

profissionais contratados. Fala da urgência em repor o efetivo da Guarda Municipal, 

mas que não tem uma data para iniciar o curso de formação, pois não é possível 

colocar as pessoas em uma sala de aula em meio a pandemia. Planejam dividir a 

formação em duas turmas com bastante espaçamento entre os participantes para 

garantir a segurança de todos. Informa que o ingresso dos novos guardas municipais 

reforçará prioritariamente o efetivo da área do Centro da cidade com a criação da 

Ronda por Drones e por meio de bicicletas. 
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O Sr. Ciro Moraes (ACS) questiona qual é o efetivo atual da Guarda Municipal. 

O presidente Sr. Sérgio Del Bel responde que atualmente o efetivo é de 366 (trezentos 

e sessenta e seis) guardas municipais. Relata que aconteceram muitas 

aposentadorias nos últimos anos e afirmando a necessidade de reposição desses 

profissionais. 

O Sr. Marcelo Ignácio (SEAPIC) pergunta qual a previsão para intensificar as rondas 

na área central da cidade, pois o problema de furtos de fios tem sido recorrente. 

O presidente Sr. Sérgio Del Bel explica que o curso de formação dos guardas 

municipais dura cerca de cinco meses, então acredita que as ações devem iniciar 

apenas no segundo semestre desse ano. Gostaria de iniciar imediatamente a 

formação dos guardas municipais, mas precisa fazer isso com coerência e segurança 

e garante que tão logo seja possível irá iniciar. Fala sobre a necessidade de medidas 

preventidas de segurança e incentivo às atividades na área central como apoio ao 

policiamento e a prevenção. Quanto mais a cidade é viva, mais segura ela é. Coloca 

que todos os dias são realizadas ações no Centro Histórico e que o número de imóveis 

abandonados é preocupante.  

A Sr. Luana Ng fez a leitura das perguntas enviadas via chat. O Sr. Alexandre fala da 

necessidade das pessoas trabalharem mesmo durante a pandemia, questiona se 

existe um prazo para o chamamento dos novos guardas municipais. O Sr. Emílio 

pergunta sobre a data de início do curso de formação dos guardas e o porquê do curso 

não ser EAD. O Sr. Cassoi pergunta se o concurso não perderá validade antes da 

convocação da segunda turma. O Sr. Márcio questiona se é possível vacinar os novos 

guardas municipais para iniciar o curso de formação.   

O presidente Sr. Sérgio Del Bel responde que não tem como fixar um prazo, mas que 

é grande a urgência em fazer a reposição do quadro de profissionais da Guarda 

Municipal e que já explicou que os motivos de não fazer a formação em EAD. Afirma 

que o concurso não perderá validade e terá tempo hábil para fazer o chamamento. 

Sobre a vacinação, irá verificar a possibilidade com a Secretaria Municipal de Saúde. 

O Sr. Márcio questiona se é possível chamar mais guardas municipais para atuar na 

Defesa Civil. 

O presidente Sr. Sérgio Del Bel explica que foram nomeados cinco guardas municipais 

por uma questão burocrática e como não é razoável fazer um curso de formação com 
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apenas cinco pessoas, esses profissionais estão sendo aproveitado na Defesa Civil. 

Fala das restrições do aumento de servidores por conta da legislação federal, que só 

pode repor servidores aposentados, falecidos ou que se deixaram o cargo por algum 

outro motivo. É um impedimento de ordem legal, não é possível nomear nenhum novo 

servidor sem a justificativa de vacância do cargo. 

Sobre o item 3. Armamento da Guarda Civil Municipal, o presidente Sr. Sérgio Del 

Bel informou que as armas e a munição de treino já chegaram e as avaliações 

psicológicas foram realizadas conforme a lei. Os guardas municipais aprovados na 

avaliação psicológica iriam iniciar o curso, mas com a pandemia a empresa que 

ganhou a licitação para fornecimento de munição e armas atrasou demais a entrega, 

inclusive está sendo verificada quais as sanções à empresa contratada. Por conta do 

atraso, a avaliação psicológica perdeu a validade e está sendo feito um novo processo 

de licitação para a avaliação psicológica e na sequência será ministrado o curso de 

armamento e tiro. Serão inicialmente 70 guardas municipais com armas de calibre 

ponto 380 e se possível, ainda esse ano, será iniciada outra turma para continuar 

armando do efetivo da Guarda Municipal.  

O Sr. Bonifácio Rodrigues (7ºCONSEG) informa que na reunião sobre o orçamento 

participativo indicou a aquisição de um estande de tiro virtual para a Secretaria 

Municipal de Segurança.  

O presidente Sr. Sérgio Del Bel elogia o engajamento do Sr. Bonifácio com as 

questões referente à segurança e que o estande de tiro virtual é mais que uma 

necessidade, é de extrema importâcia esse tipo de equipamento para manter a 

constante prática e capacitação dos profissionais. 

O Sr. Carlos Mauritonio Nunes (SESVESP) coloca que uma coisa é a formação dos 

Guardas Municipais e outra coisa é a capacitação de tiro, são duas coisas distintas. 

Questiona a possibilidade de criar um curso especial de formação para os guardas 

municipais para discutir as questões de segurança na área central, pelas suas 

características específicas. Sugere ainda a criação de um Grupo Especial de 

Trabalho, conforme o regimento interno do CONSEM. 

O presidente Sr. Sérgio Del Bel aprova a sugestão da criação do Grupo Especial de 

Trabalho e colocará para discussão dos conselheiros no item 8 assuntos gerais.  
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Sobre o item 4. Equipe de drones, o presidente Sr. Sérgio Del Bel fala sobre a equipe 

de monitoramento por drones já formada e elogia o trabalho desenvolvido que atende 

toda a regulamentação da ANAC. Além do policiamento, a equipe de drones auxilia 

na fiscalização em áreas invadidas e na área continental, por este motivo a Prefeitura 

vai ampliar esse serviço e criar no Centro de Controle Operacional uma equipe maior 

e mais bem equipada para transmitir em tempo real as imagens do monitoramento no 

próprio CCO ou onde se fizer necessário. Existem operações que por questões de 

segurança o drone precede a chegada da Polícia ou da Prefeitura. Hoje nós temos as 

imagens gravadas no equipamento que atuando no local, mas ainda não temos a 

transmissão para o monitoramento. A Secretaria Municipal de Planejamento está 

responsável para tartar dessa demanda.  

Sobre o item 5. Áreas geográficas de atuação da Guarda Civil Municipal, o 

presidente Sr. Sérgio Del Bel informa que as áreas geográficas de atuação da Guarda 

Municipal antes eram coincidentes com as subprefeituras, porém não coincidiam com 

as áreas de atuação das polícias. Por este motivo, a Secretaria Municipal de 

Segurança encaminhou um processo com a alteração das áreas geográficas da 

Guarda Municipal e o prefeito anterior atendeu o pedido publicando o Decreto 

Municipal nº 9.149 de 11/12/2020. Desta maneira, as áreas geográficas de atuação 

das coordenadorias da Guarda Municipal passam a coincidir com as áreas 

geográficas de atuação da Polícia Militar e dos distritos policiais desde dezembro do 

ano passado. 

Sobre o item 6. Composição das câmaras setoriais, o presidente Sr. Sérgio Del Bel 

reforça que cada um dos conselheiros deve escolher uma câmara setorial para 

participar, conforme o Regimento Interno do CONSEM. Pede aos conselheiros que 

ainda não informaram a câmara setorial escolhida que respondam por e-mail.   

Sobre o item 7. Indicação de conselheiro titular e suplente para o Conselho 

Municipal de Políticas sobre Drogas (COMAD), o presidente Sr. Sérgio Del Bel 

informa que recebeu o ofício nº 022/2021 – COMAD solicitando a indicação de um 

conselheiro titular e um conselheiro suplente, questiona aos conselheiros presentes 

se existem voluntários. 

O Sr. Ciro Moraes (ACS) se coloca à disposição para participar do COMAD como 

representante titular do CONSEM. 
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O presidente Sr. Sérgio Del Bel coloca em votação e todos concordam com a 

indicação do Sr. Ciro Moraes (ACS) para o COMAD. Não houveram outros 

interessados e a indicação do suplente para o COMAD será reapresentado na próxima 

reunião.  

Sobre o item 8. Assuntos Gerais, o presidente Sr. Sérgio Del Bel retomou a sugestão 

do Grupo Especial de Trabalho sobre a Segurança no Centro na Área Central proposto 

pelo Sr. Carlos Mauritonio Nunes (SESVESP). 

O Sr. Bonifácio Rodrigues (7º CONSEG) sugere que o grupo seja composto por três 

membros.   

Os conselheiros Christoforo Kabbach Filho (SEAPIC), Carlos Mauritonio Nunes 

(SESVEPS) e Bolivar dos Santos Xavier (1ºCONSEG) se colocam à disposição para 

compor o Grupo Especial de Trabalho sobre a Segurança no Centro na Área Central. 

O Sr. Bolivar dos Santos Xavier (1º CONSEG) elogia o trabalho desenvolvido pelo 

Secretaria Municipal de Segurança e subprefeitura na fiscalização dos ferros velhos. 

Fala que sem os receptadores dos fios de cobre, certamente será desencentivado 

esse tipo de furto. Outro ponto que destaca é a necessidade de investir em segurança 

primária, pois existes circunstâncias que facilitam a ação do miliante. Entende que 

esses assuntos devem ser discutidos no Grupo Especial de Trabalho. 

O presidente Sr. Sérgio Del Bel concorda com o Sr. Bolivar que as medidas primárias 

de segurança são de extrema importância. Coloca em votação a criação do Grupo 

Especial de Trabalho sobre a Segurança no Centro na Área Central composto por três 

membros que é aprovado por unanimidade. Os conselheiros Christoforo Kabbach 

Filho (SEAPIC), Carlos Mauritonio Nunes (SESVEPS) e Bolivar dos Santos Xavier 

(1ºCONSEG) irão se reunir até a próxima reunião e apresentarão o relatório de 

sugestões.  

O presidente Sr. Sérgio Del Bel informou que as perguntas enviadas pelo chat que 

não foram respondidas podem ser enviadas por e-mail e agradeceu a presença de 

todos na reunião.  

Não havendo mais nada a se tratar, encerrou a reunião às 10 horas e 20 minutos.  


