
                  
                                                                                         
Relatório Informativo CONSEM – Nº 03/2014
Referência: AGO CONSEM/SANTOS – Mês de Abril
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: 09/04/2014        Data do Relatório: 22/04/2014
Técnico(s) Responsável(eis): Luana Li Yi Ng 
Entidades Participantes:

SESEG, CET, SEPORT, COMEB, 2ºCONSEG, 3ºCONSEG, 5ºCONSEG, 7ºCONSEG e Guarda Portuária. 

Síntese: o  Sr. Sérgio Del Bel Júnior presidiu a reunião e agradeceu a presença de 

todos. 

Item 01- Leitura e aprovação da ata anterior

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

Item 02 – Informes do Gestor

O  presidente  Sérgio  Del  Bel  informou  que  será  realizada  uma  parceria  entre  a 

Prefeitura Municipal de Santos e a Polícia Civil para disponibilizar cursos gratuitos na 

modalidade a distância aos Guarda Municipais e estima-se que em 40 dias os cursos da 

Polícia  Civil  estarão  disponíveis.  Informa  também  que  está  sendo  negociado  uma 

parceria com o SENAC para possibilitar cursos aos participantes do Programa Guardião 

Cidadão  com objetivo  de  reforçar  a  qualificação  profissional  desses  jovens,  pois  foi 

identicado que os jovens egressos do programa ainda sentem dificuldades no ingresso 

ao mercado de trabalho. 

O  Sr.  Bruno  Orlandi informa  que  pretende-se  oferecer  pelo  SENAC  o  curso  de 

segurança patrimonial, com 40 horas e obrigatórios para todos os Guardiões Cidadãos. 

No segundo momento, serão três opções de cursos a escolher entre: monitor ambiental,  

informações turísticas ou auxiliar de operações logísticas. O tempo de duração do curso 

será de 6 a 8 meses, sendo possível realizá-los até o término do contrato de 1 ano e 

serão gratuito aos jovens participantes do programa.

O Sr. Paulo Sérgio Garcia elogia a educação e a postura dos guardiões que participam 

do  programa  e  compreende  a  dificuldade  dos  jovens  em  ingressar  no  mercado  de 

trabalho, questionando a possibilidade de oferecer cursos de línguas estrangeiras, bem 

como, a possibilidade de estender o programa por mais de 2 anos.

O  presidente  Sérgio  Del  Bel  responde  ao  questionamento  informando  que  o 

PRONATEC oferece cursos de inglês e espanhol e que as inscrições podem ser feitas 
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pela internet e irá reinterar a divulgação dessa oportunidade. Com relação ao tempo de 

duração do programa, informa que o prazo máximo de vínculo com o jovem bolsista é de 

2 anos.

O Sr. Bonifácio Rodrigues questiona se há possibilidade de um Guardião Cidadão ser 

efetivado como Guarda Municipal.

O  presidente  Sérgio  Del  Bel  responde que o  ingresso para  a  Guarda Municipal  é 

realizado  exclusivamento  por  meio  de  concurso  público.  Informa  que  pretende-se, 

através de uma parceria, aproveitar o jovem que trabalhou como patrulheiro do CAMPS 

para ingressar no Programa Guardião Cidadão.

Item 3 – Assuntos Gerais

O Sr. Paulo Sérgio Garcia informa que conversou com o secretário de turismo, Sr. Luiz 

Guimarães, sobre as placas de informações da cidade estarem apenas em português e 

inglês e que precisamos colocar as informações em espanhol também, considerando que 

na copa do mundo teremos as seleções do México e Costa Rica em Santos.

O  presidente Sérgio Del Bel  informa que não sabe se existe alguma convenção que 

obrigue as informações constar em espanhol e que acredita que o português é familiar 

aos país de língua latina.

A  Sra.  Luana  Ng informa  aos  conselheiros  presentes  que  este  ano  será  feita  a 

Conferência  Municipal  sobre  Drogas  nos  dias  30  e  31  de  maio  e  que  o  Conselho 

Municipal sobre Drogas de Santos (COMAD-Santos) está provocando a sociedade em 

geral  para realizar  as pré-conferências até dia  30 de abril  de 2014.  O regimento da 

conferências e informações serão repassadas por e-mail para todos os conselheiros. 

O presidente Sérgio Del Bel informou que está em tratativa um programa nos moldes 

do PROERD, envolvendo os guardas municipais. Os temas discutidos no curso serão 

drogas e identificação dos tipos de violência na sociedade.

O Sr. Bonifácio Rodrigues informa que o 7º CONSEG tem recebido reclamações dos 

moradores a respeito da Gruta do José Menino que tem concentrado usuários de drogas. 

Sugere que seja feito  um trabalho conjunto entre Guarda Municipal,  Polícia  Militar  e 

Assistência Social para tentar resgatar essas pessoas para a cidade e devolver o espaço 

público para a sociedade. 

O  presidente Sérgio Del  Bel  explica que a Guarda Municipal  e a Polícia Militar  faz 

rondas frequentes no local. Informa que para solucionar o problema é necessário criar 



                  
                                                                                         
vínculo com essas pessoas, trabalho que é feito pelos operadores sociais da Assistência 

Social e pela equipe de Saúde com apoio do Programa Consultórios na Rua.

O  Sr. Bonifácio Rodrigues sugere que as instituições religiosas sejam envolvidas na 

abordagem aos usuários de drogas.

O  presidente  Sérgio  Del  Bel  informa  que  a  prefeitura  já  tem  convênio  com  a 

Cristolândia e com a Casa Belém e que só em 2014 já foram realizados mais de 200 

encaminhamentos para tratamento em comunidades terapêuticas.

O Sr. Bonifácio Rodrigues propõe que os uniformes dos Guardiões Cidadãos tenham 

mensagens aos jovens desincentivando o consumo de drogas.

O presidente Sérgio Del Bel informa que essa proposta pode ser levada a Conferência 

Municipal sobre Drogas.

A Sra. Ruth Mirian acredita que a mensagem deve ser enviado não apenas para os 

jovens, mas sim a toda a família que precisa ser envolvida e precisa de informações.

O  Sr.  José  Carlos  de  Almeida se  apresenta  como o  atual  presidente  do  COMEB. 

Informa que participa como membro do 7ºCONSEG e da Sociedade de Melhoramentos 

da Pompéia. Se coloca a disposição para colaborar e informa que já conversou com o Sr. 

Daniel  Lemos,  chefe  da  Casa  de  Participação  Comunitária,  para  realizar  uma  pré-

conferência do COMAD.

 O presidente Sérgio Del Bel informa que no próximo mês é o aniversário do CONSEM 

e que se possível faremos uma reunião diferente do convencional. 

Não  havendo  mais  assuntos  a  se  tratar  o  Presidente  Sérgio  Del  Bel agradece  a 

presença de todos e reforça a necessidade da participação nas reuniões.

       Luana Li Yi Ng                                                          Sérgio Del Bel Júnior
      SEACON/SESEG                                                            Presidente do CONSEM/SANTOS      
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