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Referência: AGO CONSEM/Santos – Mês de setembro 

Data da reunião: 19/09/2022   Data do relatório: 20/09/2022 

Técnico(s) Responsável(eis): Karine de Oliveira Malvasio 

Presenças Registradas Presencialmente: Sérgio Del Bel Junior (SESEG) 

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

Azevedo (CET), Robson Gomes Santos (SEPORT), Ricardo Romano (SEPLAN), 

Bolivar dos Santos Xavier (1ºCONSEG), Leonardo, Lucio, Luiz Eduardo Santos (3º 

Conseg), Rafael, Sandra Regina de Souza Santana (Ouvidoria) 

Faltas Justificadas:  

 

Síntese: às nove horas do dia 19 de setembro 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. Ações da Secretaria Municipal de Segurança; 

2. Assuntos Gerais.   

 

O presidente Sr. Sérgio Del Bel Junior inicia a reunião agradecendo a participação 
de todos na reunião em formato virtual e justifica o adiamento da reunião passada 
por problemas técnicos. Sobre o item 1.  Ações da Secretaria Municipal de 
Segurança, o presidente Sr. Sérgio Del Bel comunicou que iniciará a formação de 
32 (trinta e dois) guardas municipais, dos 45 (quarenta e cinco chamados) porém só 
32 estão aptos (documentação). 
A formação será realizada de forma gratuita na Universidade Santa Cecilia com 
monitores da Guarda Civil Municipal de Santos e da Policia Militar, o curso terá 
duração como o anterior (aproximadamente 07 meses) e os guardas já sairá 
habilitados a usar arma de fogo.  
O pregão para aquisição de novas armas de fogo está adiantado e com isso 
permitirá aumentar o número de armas utilizado pela GM.  
O Prefeito encaminhou a Câmara Municipal projeto sobre a utilização de arma 
particular em serviço, desde que seja habilitado, cumprindo a legislação federal, 
aumentando o número de guardas com arma de fogo. Ressaltou que desde o início 
do uso de arma de fogo pelos guardas municipais, não contabilizamos nenhum 
acidente ou incidente. 
O Secretário explicou sobre a força policial da Guarda Civil Municipal, comentou 
sobre a PEC que está em votação e beneficiará os guardas na questão de 
aposentadoria; prisão especial por crimes durante o serviço. 

https://santos.webex.com/santos/j.php?MTID=mfa543a16fd4ec0114455e5d651815c13
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A Guarda Municipal continua trabalhando com prisão e apreensão, em flagrante. 
Aumentou o número de flagrantes pela Guarda Civil Municipal com o CCO 
Destacou também a recuperação de imagens que auxilia a órgãos federais, como 
ocorrências no trânsito de veículos, caminhões, uma série de eventos que 
conseguimos auxiliar com o trabalho. 
Na ponta da praia foi instalada uma câmera com giro e com alcance de 4km , em 
breve será instalada uma câmera com o mesmo alcance no Emissário com vistas a 
ponta da praia. 
O Secretário informo que está em fase avançada a compra de drones e tablets para 
equipar as viaturas 
O Secretário relatou que participou da Audiência Pública (semana passada) e que o 
Cel PM Alexandre, Comandante do 6BPMI, mostrou que os números da violência 
voltaram aos mesmos antes da pandemia.  
O Secretário Alertou que é preciso tomar cuidado ao relacionar os números, pois 
hoje recebemos mais informações, vídeos pelo WhatsApp, muitas vezes não sendo 
nem do nosso município, gerando desconforto e causando sensação de 
insegurança. Sempre tivemos subnotificação, os números estão favoráveis em 
Santos principalmente quanto a pessoa. 
“A única coisa” que está difícil de prevenir é o estupro, a lei foi modificada, antes era 
considerado estupro a conjunção carnal. 
Se analisarmos as ocorrências com estupro a maioria acontece em casa, natureza 
doméstica, as vítimas são crianças e adolescentes e praticado por pessoas que 
conhecem a vítima. É preciso investir na educação dos pais, crianças e 
adolescentes, esclarecendo o que é assédio. 
Destacou ainda o aumentou da frota da guarda municipal e com isso o número de 
ocorrências. 
O Secretário falou sobre o evento ocorrido no dia 18 de setembro, “Parada LGBT+” 
que aconteceu na Praça Mauá, com a presença da Guarda Civil Municipal e da 
Polícia Militar, registrando somente estrago nos jardins, não registrando nenhuma 
ocorrência, em contrapartida observou-se maior número de roubo na orla da praia 
durante o dia. 
O Sr. Luiz Eduardo solicitou o envio das atas do Consem, o secretário disse que as 
atas anteriores, bem como informações do Consem estão disponíveis no Portal dos 
Conselhos (https://www.santos.sp.gov.br/node/227) 
 
O Sr. Bolivar dos Santos Xavier (1ºCONSEG) elogiou o trabalho que a GM está 
realizando em apoio a PM, observou que alguns outros municípios a GCM assume o 
papel de polícia de forma errônea e que em Santos isto não acontece. Elogiou ainda 
a forma sensata e racional que o Secretário Sergio Del Bel atua. 
O Sr. Bolivar ainda questionou quanto ao armazenamento das imagens por trinta 
dias e que foi esclarecido tecnicamente pelo Sr. Secretário. Explicou também sobre 
o custo muito alto para manter as imagens, impossibilitando que todas as imagens 
fiquem gravadas. As imagens precisam ter sido requisitadas em até 30 dias, 
permitindo assim a gravação em nuvem. 
O Sr. Secretário salientou que um mês de formação para o guarda municipal é 
pouco, como tem notícias de outros municípios. É fundamental regrar o papel das 
guardas, assumir o papel de protagonistas na Segurança Pública e que a guarda 
tem uma fatia de responsabilidade importante que pode/deve cumprir. 
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Em relação as câmeras mencionou que a intenção da Prefeitura, através do 
Departamento de Tecnologia é que o número de câmeras chegue a 3.000. 
Sergio Del Bel comunica que foi aprovada na Câmara Municipal de Santos a 
Atividade Delegada para Polícia Ambiental, além de atuar na fauna e flora, pretende 
atuar nas ocupações irregulares. 
O Secretário também explanou sobre a plataforma +Brasil, programa do Governo 
que atua com satélites fotografando e notificando as ocorrências de desmatamento, 
detectando inclusive a presença de barcos em mangues, afim de coibir práticas 
ilegais. A Prefeitura Municipal de Santos em breve terá acesso a esta plataforma. 
Sergio Del Bel também perguntou aos participantes sobre o interesse em realizar as 
próximas reuniões de forma presencial. 
Sr. Bolivar perguntou sobre o avanço das tecnologias de câmeras para a Área 
Continental, que o secretário esclareceu que no momento a tecnologia utilizada é a 
infovia, com cabeamento que impossibilita chegar a área continental, porém o 
DETIC já realizou estudos  de passagem de som e imagem via rádio, em breve 
estará em implantação. 
O presidente Sr. Sérgio Del Bel agradeceu a presença de todos e informou que os 
procedimentos para realização da Operação Verão 2022/2023 já foram iniciados e 
que a cidade contará com 330 policiais de dezembro a fevereiro. 
 

 

 


