
                  
                                                                                         
Relatório Informativo CONSEM – Nº 01/2014
Referência: AGO CONSEM/SANTOS – Mês de Fevereiro
Assunto: Ata da Reunião do Conselho de Segurança de Santos/PMS 
Local da Reunião: Rua XV de Novembro, 137 - 2º andar -  Associação Comercial de Santos
Data da Reunião: 12/02/2014        Data do Relatório: 21/02/2014
Técnico(s) Responsável(eis): Luana Li Yi Ng 
Entidades Participantes:
SESEG,  Guarda  Municipal,  SETUR,  CET,  SEDUC,  OUVIDORIA,  ROTARY,  1ºCONSEG,  2ºCONSEG, 
3ºCONSEG, 5ºCONSEG, 7ºCONSEG, Guarda Portuária e Sindicato das Empresas de Segurança Privada,  
Segurança Eletrônico, Serviços e Cursos de Formação do Estado de SP.

Síntese: o  Sr. Sérgio Del Bel Júnior presidiu a reunião informando que na próxima 

quinta-feira  (13/02/14)  irá falar sobre segurança pública no jantar do ROTARY Clube 

Santos. Agradeceu a presença do Sr. Raul Christiano, Secretário Municipal de Cultura, 

disponibilidade em  palestrar para o conselho. Informou que estão abertas as inscrições 

para o Programa Guardião Cidadão, bem como, as inscrições para o concurso público 

para a Prefeitura Municipal de Santos que prevê em seu edital 150 vagas para Guarda 

Municipal.

Item 01- Leitura e aprovação da ata anterior

Foi dispensada a leitura e a mesma foi aprovada sem ressalvas. 

Item 02 – Palestra “Medidas Preventivas de Segurança” proferida pelo Sr. Raul 

Christiano de Oliveira Sanchez, Secretário Municipal de Cultura-SECULT.

O Sr. Raul Christiano lembrou que hoje faz 1 ano exatamente do acidente que ocorreu 

na passarela do samba e que na época tinha 1 mês no cargo de secretário de cultura.  

Colocou que o desfile de carnaval tem seu regulamento com relação ao tempo de desfile, 

dispersão, altura dos carros, número de alegorias e etc, mas não tinha um plano com 

medidas preventivas de segurança e o acidente ocorrido foi uma fatalidade. Contou que 

ao final do carnaval de 2013, a SECULT iniciou um planejamento para o carnaval de 

2014. Informou que em Santos desfilaram 15 escolas, sendo 1 do Guarujá e as demais 

de Santos, e 72 bandas no carnaval de 2013 e que nas tratativas sobre o carnaval de  

2014, as escolas e bandas tem como principal questionamento quais as subvenções e os 

recursos que a Prefeitura de Santos irá destinar as mesmas. A Prefeitura Municipal de 

Santos oferece basicamente as suas ruas e a segurança através da Polícia Militar  e 

Guarda  Municipal.  Pela  tradição  do  carnaval,  foram  identificadas  as  lideranças 

comunitárias,  que  com  a  fácil  comunicação  nas  redes  sociais  propicia  ampliar  os 

eventos. Então, foi criada a Comissão de Planejamento de 2014 com representantes de 
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todas as secretarias da Prefeitura,  abragendo o governo como um todo,  somados a 

Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, CREA, Associação dos Engenheiros e CPFL para 

atender a demanda dos eventos de Carnaval para 2014. Foram feitas reunião setoriais  

para ver as necessidades e sugestões para melhorar o carnaval. Além do regulamento  

do desfile, já existente, foi criado o regulamento específico com o comprometimento das 

escolas de samba como co-produtora do carnaval, onde define-se algumas exigências 

que vão além do espetáculo a ser apresentando. São ações do regulamento a entrega  

de um cronograma com as ações/tarefa e seus respectivos responsáveis, bem como, a 

exigencia da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, que deverá ser apresentada 

para cada um dos carros alegóricos da escola de samba o projeto assinado por um 

engenheiro  que conheça  e  entenda  as  características  de cada carro,  com prazo  de 

entrega até 25 de fevereiro de 2014, caso contrário não poderá desfilar. Para facilitar a 

obtenção da ART a Liga das Escolas de Samba contratou uma consultoria para todas as 

escolas.  A área  de  desfiles  será  iniciada  no  portal  com  370  metros  de  desfile.  Na 

dispersão antigamente, os componentes das escolas avançavam pela Avenida Nossa 

Senhora de Fátima sentido São Vicente Santos enquanto na pista Santos São Vicente 

entravam os carros  alegórico  e  terminavam a dispersão na Rua Engenheiro  Manoel 

Ferramenta, sendo empurrados até o Cemitério da Areia Branca. Para o carnaval  de 

2014, após o trajeto citado será feita com a saída dos componentes à direita com apoio 

de brigadista que garantirão a segurança na retirada das pessoas e à esquerda a saída 

dos carros alegóricos e tripés, porque na dispersão ainda é contado o tempo de desfile e 

que conta pontos no regulamento. Foi solicitado a CPFL a elevação das linhas para 15m 

de altura. A capacidade das arquibancadas diminui de 10.000 para 7.695 para dar mais 

conforto ao público com 5cm a mais em cada asento, a área de frisa ao lado do camarote 

com mesas no chão com 1.000 lugares e área vip com 8 camarotes e capacidade para 

900 pessoas à venda. A imprensa nacional e internacional, bem como, autoridades e 

convidados ficarão na área vip. Os ingressos terão código de barra para identificar o 

setor  que  cada  pessoa  pertence.  Haverá  50  brigadista  contratados  e  treinados,  7 

ambulâncias  do  SAMU,  1  posto  médico  avançado  e  1  posto  médico  de  primeiro 

atendimento, controladores de acesso, guarda municipal e polícia militar.

O Presidente Sérgio Del Bel explicou que será feita a checagem e a revista pessoal na 

entrada do evento com dois pontos, o primeiro com a revista pessoal e o segundo com a 



                  
                                                                                         
validação do ingresso e entrega de uma pulseira com a cor do setor da pessoa. Cada 

setor será identificado com uma cor e a pessoa que não estiver com a pulseira na cor do  

setor não poderá permanecer nele, devendo se dirigir ao setor correto. Explica que a 

Polícia  Militar  irá  cuidar  dos  entornos  do  sambódromo  e  a  Guarda  Municipal  ficará 

responsável  em verificar  a  parte  interna  do  evento.  A revista  pessoal  será  feita  em 

conjunto. Informa que as tendas da praia também receberão efetivo da Guarda Municipal  

e Polícia Militar para garantir a segurança.

Foi questionado quando Santos irá iniciar a Operação Delegada. O Presidente Sérgio 

Del Bel informou que a prefeitura já finalizou a parte burocrática e que pretende iniciar as 

ações  durante  o  carnaval  com o  acompanhamento  da  Polícia  Militar  às  bandas  de 

carnaval, que depende da instalção de um módulo na Polícia Militar para divulgação dos 

dias e horários da operação delegadas para que os policiais em horário de folga possam 

se inscrever e posteriormente atuar.

O Sr. Raul Christiano lembrou que não houve nenhuma ocorrência policial no Carnaval 

2013, que as pessoas que participaram do evento saíram e retornaram para as suas 

casas com segurança.

Item 3 – Assuntos Gerais

Não houve assuntos gerais.

       Luana Li Yi Ng                                                          Sérgio Del Bel Júnior
      SEACON/SESEG                                                            Presidente do CONSEM/SANTOS      
                         Secretário Municipal de Segurança
                                                                                                  Prefeitura Municipal de Santos       
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