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Relatório Informativo CONSEM – Nº 001/2017 
Referência: AGO CONSEM/SANTOS – Mês de Fevereiro 

Assunto: Ata da Reunião do Conselho de Segurança de Santos/PMS 

Local da Reunião: Praça Mauá s/n, 1º andar - Sala de Situação 

Data da Reunião: 08/02/2017   Data do Relatório: 09/02/2017 

Técnico (s) responsável (eis): Adriana Wander Haagen 

Entidades Participantes: 

GPM, SESEG, GCM, SETUR, CET, SEPORT, SEDUC, SEMAN, SMS, SESERP, SECID, 
SEAS, SIEDI, OPM, COMEB, OAB, POLÍCIA MILITAR, POLÍCIA CIVIL, ROTARY CLUBE 
INTERNACIONAL, ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE SANTOS, GUARDA PORTUÁRIA, 
SESVESP, 1º CONSEG, 2º CONSEG, 3º CONSEG, 5º CONSEG, 7º CONSEG. 

 
Síntese: O Sr. Sérgio Del Bel Junior presidiu a reunião. Agradeceu a presença de todos. 
Foi realizada a posse dos novos membros do Conselho Municipal de Segurança – 
CONSEM - Gestão 2017/ 2018, de acordo com a lei nº 2989, de 03 de junho de 2014. 
 
Item 01 - Leitura e aprovação da ata da reunião ordinária de novembro/2016; 
Foi dispensada a leitura da ata e aprovada sem ressalvas. 
 
Item 02 – Posse dos novos membros do CONSEM – Gestão 2017-2018; 
Sendo nomeados representantes do Poder Público e da Sociedade Civil; 
 
Item 03 – Assuntos Gerais. 
O Sr. Sergio Del Bel Junior iniciou a reunião relatando sobre a Operação Verão que 
terminou dia 05 fevereiro e contou com cerca de 300 Policiais Militares que ficaram 
alojados em Santos, com boas instalações de hospedagem e indicadores de bons 
resultados no campo operacional, sendo os números divulgados posteriormente pela 
Secretaria Estadual de Segurança Pública, mas adiantou que os resultados foram 
favoráveis nesse período da operação verão, onde tivemos um decréscimo de 
ocorrências e isso nos mostrou um indicativo que a operação verão deu certo, apesar de 
dois problemas graves que aconteceram em Santos, o homicídio de um segurança em 
um estabelecimento comercial na Zona Noroeste e outro caso da menina de 9 anos que 
foi morta, que evidentemente foge de qualquer tipo de ação preventiva mas que a Policia 
Civil já está trabalhando no caso, ressaltando que crime hediondo não pode ficar impune. 
Para esse ano o foco será na compra de armas, capacitação para a Guarda Civil 
Municipal, algumas câmeras, aquisição e substituição de Coletes Balísticos, já tendo 
recurso destinado para isso e conforme prometido em outras reuniões. Conseguimos 
verbas com ajuda de alguns vereadores para começar o armamento de parte do efetivo 
da Guarda Municipal Civil e 100 guardas serão encaminhados para avaliação psicológica. 
Destacou que em reunião com a OAB, começará em março provavelmente cursos de 
capacitação pelo Conselho Nacional de Justiça dado pela OAB Santos para mediadores 
de conflitos sociais, com equipes pequenas de Guardas Civis Municipais sendo a 
mediação um caminho para diminuir as tensões sociais, com isso essas situações serão 
resolvidas através de mediadores e valorizando assim o Guarda Civil Municipal e foi 
acertado também com o presidente da OAB, palestras técnicas voltadas ao campo do 



                                                                                                    
direito. Em visita ao alojamento da Policia Militar na Operação Verão o Prefeito Paulo 
Alexandre deixou acertado que faríamos uma visita técnica a Policia Militar no novo 
COPOM de São Paulo, quarteis de Choque e da Rota e o convite estendeu-se aos 
conselheiros. Lembrou que está firmando convênio com a academia da Policia Civil para 
dar instrução para toda a Guarda Civil Municipal, dando nova cultura aos guardas a 
respeito do porte de arma. 
O Sr. Sergio Del Bel Junior nos informou sobre o Projeto Guardião Cidadã, que 
consiste em dar assistência ao jovem no seu primeiro emprego, a lei permite que 
contrate 200 guardiões, quando nós assumimos eram 20 e chegamos a quase 200, mas 
por contenção de despesa a renovação desse processo de admissão não foi possível, 
sendo que parte do orçamento é para custeio e não para folha de pagamento. Estamos 
com projeto de contratação de uma empresa de drones, para que nos forneça imagem 
digital para realizarmos mapeamento do terreno antes da Policia Militar ir ao local e para 
os Bombeiros servirá como excelente auxílio no salvamento de vítimas, transmitindo em 
tempo real e com imagens digitalizadas, no ano passado foi usado drones no Réveillon 

auxiliando e muito a área de segurança, só estamos no aguardo de autorização de uma 
emenda parlamentar e ainda devemos investir em aperfeiçoamento profissional. 
O Sr. Manoel Santalla Montoto questionou a respeito do carnaval quanto à segurança e 
se contaremos com a ajuda da ROTA e sugerindo ajuda do Baep para suprir esse 
patrulhamento. 
O Sr. Sergio Del Bel Junior nos relatou que já está cuidando disso e que nesse período 
contara com reforço do Baep que está suprindo muito bem essa necessidade de uma 
segurança a mais e está providenciando todo esquema de segurança com a Guarda Civil 
Municipal a respeito das bandas de bairro. 
O Sr. Bonifácio Rodrigues Filho sugeriu que os CONSEGS participassem dessas 
palestras técnicas da OAB e ressaltou sobre realizarmos homenagens aos Policiais 
Militares, Guarda Civis Municipais e Bombeiros que se destacassem em serviço, 
valorizando assim o agente de segurança. 
O Sr. Sergio Del Bel Junior respondeu que já está verificando junto a OAB se essa 
parceria será possível e que a prefeitura já realiza homenagens para esses profissionais 
indicados pela própria corporação. Citou também a criação em um grupo no Whatsapp 
do CONSEM para discutir e dar melhor atenção ao que é relatado acha válido como uma 
ferramenta importante. 
O Sr. Bonifácio Rodrigues Filho ressaltou a preocupação com a reforma da 
previdência podendo acelerar o processo da previdência social para a Policia Civil e 
Militar não havendo critério ou um estudo para reposição e ocupação dos lugares vagos 
com os que saírem, gostaria que fosse sensibilizado o estado para essa saída. 
O Sr. Sergio Del Bel Junior acha importante essa colocação e citou a Polícia Militar que 
tem já essa preocupação e ressaltou que há demora realmente na preparação desse 
profissional sendo 1 ano de formação e mais 1 ano de estágio, mas depende de verba. 
Ressaltou que usa para patrulhamento na orla e nos comércios o efetivo da atividade 
delegada e da administração, a Rota ficando mais na parte mais crítica e nos bairros 
mais para dentro da cidade e não na orla e que o Baep está também suprindo a 
necessidade de uma tropa mais especializada com formação igual da ROTA. E concorda 
que o reforço que veio não é o que esperava, mas o que foi possível e ainda lembrou 
que o prefeito de Santos terá uma reunião com o Secretário de Segurança do Estado de 
São Paulo, sendo uma das pautas discutidas sobre reposição na área de segurança. 
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O Sr. Bruno Orlandi agradeceu por tudo que aprendeu na Secretária de Municipal de 
Segurança e colocou-se à disposição para ajudar da melhor forma que puder. 
O Sr. Sergio Del Bel Junior relatou que para conter gastos a Coordenadoria da Guarda 
Civil Municipal está mudando para o imóvel da Secretária de Educação situado na Praça 
Mauá, gerando uma economia de R$ 6.500,00 reais de aluguel e onde era a policlínica 
da Praça dos Rebouças, no bairro da Ponta da Praia, ao qual foi cedida para a 
Coordenadoria Orla, já foi reformado e os Guardas Civis Municipais já foram transferidos. 
E permanece a situação precária da sede da Guarda Civil Municipal sendo transferido 
parte do Administrativo da antiga sede graças ao esforço do Secretário Adjunto Flávio de 
Brito Junior e ao Comandante Pereira pelo empenho. 
O Sr. Bonifácio Rodrigues Filho ainda destacou que fosse realizado uma maior 
divulgação dessas mudanças que estão ocorrendo na Guarda Civil Municipal. 
O Sr. Sergio Del Bel Junior comentou que já entrou em contato com o Secretário Luiz 
Vaz Guimaraes e já passou algumas pautas para publicação e inclusive mencionou a 
pauta da Defesa Civil que foi apontada como a melhor do Brasil. E em reunião com o Sr. 
Daniel Onias responsável pela Defesa Civil e prefeito comentou que a mesma está 
perdendo material humano. 
A Sra. Patrícia Azevedo Santos comentou a respeito do Colabore, um canal de 
comunicação com a prefeitura de Santos que se pode mandar fotos e chegando mais 
instantânea a informação sendo assim a resposta é mais rápida ao munícipe. 
O Sr. Ronaldo Pereira Pinto nos lembrou que foi publicado neste dia no diário oficial de 
Santos a mudança da nova sede da Coordenadoria da Guarda Civil Municipal. 
O Sr. Marcelo Messias de Oliveira ressaltou que estão ocorrendo ações coibindo 
pichações e averiguações de atitudes suspeitas, sendo intensificadas pela Guarda Civil 
Municipal nas ruas do canal 1 e canal 2 onde foi um pedido da população. 
O Sr. Sergio Del Bel Junior agradeceu a presença de todos e principalmente dos 
conselheiros que estão apoiando e incentivando a Guarda Civil Municipal que está se 
destacando e dedicando-se muito, estando bem acima do esperado. 
 
 

 
 
 
 
 
       Adriana Wander Haagen                           SERGIO DEL BEL JUNIOR 

            SEACON/SESEG                           Secretário Municipal de Segurança 
 


