
                  
                                                                                         
Relatório Informativo CONSEM – Nº 05/2014
Referência: AGO CONSEM/SANTOS – Mês de Junho
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: 11/06/2014        Data do Relatório: 16/06/2014
Técnico(s) Responsável(eis): Luana Li Yi Ng 
Entidades Participantes:

SESEG, SEPORT, SEDUC, CET, Polícia Militar, Associação Comercial, 2ºCONSEG, 3ºCONSEG, 5ºCONSEG,
7ºCONSEG. 

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

todos. Fez agradecimentos especiais ao Sr.  Douglas Gonçalves por aceitar o convite

para palestrar e a Associação Comercial de Santos, na pessoa do Sr. Marcio Calvis, pela

parceria na cessão do espaço para as reuniões mensais do CONSEM.

Item 01- Leitura e aprovação da ata anterior

O presidente Sérgio Del Bel  fala da entrega dos equipamentos do Programa Crack é

Possível Vencer e do projeto “Programa de Educação Cidadã”. Informa que o “Programa

de Educação Cidadã” é um projeto da Secretaria Municipal de Segurança em parceria

com a Secretaria Municipal de Educação que irá trabalhar a prevenção ao uso de drogas

nas escolas  e  foi  enviado ao Conselho Municipal  da  Criança e do Adolescente  para

apreciação e possível financiamento pelo Fundo Municipal dos Direitos das Crianças e

Adolescentes.  Informa  que  o  projeto  do  “Programa  de  Educação  Cidadã”  será

apresentado durante a tarde do vice-prefeito Sr. Eustásio Pereira.

Em seguida fez a leitura da ata da reunião anterior e fez ressalva a fala da Sra. Luci

Freitas que o questionou, após a reunião, sobre a aprovação da sua sugestão de criar

uma Comissão. Coloca que não havia compreendido que a sugestão deveria ser votada

na plenária e que a Sra. Luci Freitas também não externou a sua vontade de colocar a

sugestão em votação.  Coloca que tentou fazer  contato  com a mesma e  não obteve

sucesso.

Após os exclarecimentos a ata foi  aprovada e o presidente deu continuidade a reunião

passando para o próximo item de pauta. 

Item 02 – Palestra “Políticas Públicas para a Segurança e a Comunidade” proferida 

pelo Sr. Douglas Gonçalves da Luz 

O  Sr.  Douglas  Gonçalves  agradece  por  poder  colaborar  com  a  cidade  dentro  da

Câmara Municipal. Coloca que a população reclama, mas que sente a falta dela para
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colaborar  na  resolução  dos  problemas no  dia-a-dia.  Coloca  a  população  fiscaliza  os

vereadores com relação do seu horário de trabalho, mas em contraponto sente falta da

população nas audiências públicas, por exemplo. Exemplifica as maneiras de aproximar

a população para resolver os problemas da cidade dentro das reuniões dos conselhos,

que na sua opinião é o espaço para a discussão e atuação da população. Coloca que é

importante  saber  ouvir  a  população,  bem  como,  mostrar  os  resultados  das  suas

reinvindicações para incentivar a população a participar. Fala do Gabinete Itinerante que

vai até a população para ouví-la e criar proximidade. Fala do Viva Bairro que também é

itinerante e tem como objetivo escutar a população, que recebeu de um veículo doado

por  uma  empresa.

O  Sr.  Frederico Abdalla informa que foi  a Ecopatio que doou o ônibus para o Viva

Bairro.

O Sr. Douglas Gonçalves coloca a importância de criarmos meios de ir até a população.

Faz um breve relato da realidade das famílias que mudou com o tempo e o aumento dos

índices da Polícia Militar que preocupam todos. Entende que o governo precisa dialogar

com empresários da cidade e apoiar inciativas governamentais que geram resultados.

Coloca  que  se  incomoda  com a  lentidão  na  resposta  à  população,  que  são  muitos

processos  burocráticos  e  ele  como  vereador  fiscaliza  para  colaborar  com  a  cidade.

Sugere ao conselho que faça as suas reuniões em outros lugares da cidade e que se

aproxime da  população,  pois  Santos  não  é  só  a  praia,  precisamos chegar  na  Zona

Noroeste e nos Morros. Pede que o conselho promova reuniões itinerantes e chegue aos

bairros mais distante.

O Presidente Sérgio Del Bel coloca que entende essa necessidade, mas acredita que

essa  distância  vai  ser  amenizado  com  a  inclusão  dos  representantes  de  todos  os

CONSEGs neste conselho, que tem como papel trazer as reinvindicações dos munícipes

do seu CONSEG para conhecimento deste conselho. Mas acha excelente a idéia das

reuniões itinerantes.

O  Sr.  Douglas Gonçalves sugere ainda uma cadeira de conselheiro para a Câmara

Municipal no CONSEM. Coloca devemos orientar a população e não puní-la, precisamos

nos aproximar e humanizar os serviços. Ter os representantes é bom, mas precisamos da

população também. Deixa o seu programa de televisão a disposição e seu gabinete da



                  
                                                                                         
câmara de porta abertas. Agradece a oportunidade de palestrar e fica a disposição para

perguntas.

O  Sr.  José Liberado coloca estar  feliz  com a notícia  que a  partir  de  agora  são os

CONSEGs são membros efetivos do CONSEM. Agradece a presença dos representantes

dos  vereadores  Douglas  Gonçalves,  Cacá  Teixeira  e  Sadao  que  sempre  se  fazem

presentes  nas  reuniões  do  seu  CONSEG.  Coloca  que  sempre  convida  todos  os

vereadores com convite em mãos. Acha pertinente criar um modelo como o Viva Bairro

para apresentar o CONSEM nos CONSEGs, encorajando as pessoas a participar e fazer

as suas reinvindicações, pois isso leva a interação entre a comunidade e as autoridades

políticas.  Formaliza  uma reinvindição para  o 2º  CONSEG para  a instalação de duas

câmeras de monitoramento nas saídas do túnel Rubens Ferreira Martins lado jabaquara

e lado cidade.

O Sr. Sérgio Del Bel acha importante e pensa em promover algumas das reuniões do

CONSEM nos espaços dos CONSEGs de forma itinerante. Acredita que o CONSEM é a

síntese de todos os conselhos, pois a população acha que o problema de segurança se

resolve com polícia, mas não é. Se todas as políticas públicas funcionassem não seria

importante a polícia, pois o problema está na falta de habitação, saúde, educação e etc.

Fala do Programa “Crack é Possível  Vencer” e informa que a prefeitura capacitou 44

guardas  municipais  para  trabalhar  com  o  público-alvo,  os  viciados  em  crack.  Em

contrapartida o Governo Federal mandou armas taser e spray de pimenta para proteger

os guardas municipais e a população. Considerando o exposto, formula a sua critica a

manchete  do  jornal  Metro  que  lança  notícias  sobre  o  programa  afirmando  o  uso

indiscriminado  das  armas  não  letais  na  Baixada  Santista.  Coloca  que  se  houver

necessidade usaremos as armas não letais, pois um viciado em crise pode ser perigoso a

população e deve ser detido. 

Item 3 – Assuntos Gerais

O Sr. Bonifácio Rodrigues informa que o Sr. Amorim, presidente do 7º CONSEG,  está

em São Paulo para tratamento de saúde e portanto está representando o 7ºCONSEG

como vice-presidente. Informa que o Sr. Bruno Orlandi esteve na reunião do 7º CONSEG

e da importãncia da presença dele que pode passar parte dos seus conhecimentos e dar

respostas aos problemas daquelas pessoas.
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O Presidente Sérgio Del Bel lembra que a maioria das pessoas não está acostumada a

participar e quando tem algum problema denuncia na imprensa.

O Sr. Uriel Villas Boas fala do encontro dos quatro Secretários de Segurança Pública do

Sudeste que se reuniram em Brasília para avaliar os problemas de segurança pública.

Pede para que as entidades pensem na possibilidade de reunir os nove municípios da

região para realizar uma conferência metropolitana para discutir  os problemas e levar

sugestões as autoridades.

O Presidente Sérgio Del Bel coloca que não realizamos conferência municipal em 2013

porque  ao  consultar  a  Esfera  Federal  foi  informado  que  naquele  ano  não  seriam

realizadas as conferências nos outros níveis.  Acha viável a realização da conferência

metropolitana.  Informa que essa reunião citada pelo  Sr.  Uriel  discutiu  basicamente  a

redução da maioridade penal e aumento de pena para crimes realizados contra policiais

militares em razão da sua função ou em serviço. 

O  Sr.  Uriel  Villas  Boas explica  que  vai  levantar  essa  questão,  pois  faz  parte  da

Comissão de Segurança da OAB. Coloca também a questão da criação de outra base da

Polícia Militar dentro do bairro do Campo Grande após a remoção de uma base que fica

no traçado do VLT. Ele apoio a iniciativa, mas não concorda que essa base ocupe o

espaço da Estação da Cidadania.

O policial militar Sr. Gustavo Biagio coloca que anteriormente foi marcada uma reunião

para  escolher  o  local  para  a  base  manter  o  policiamento  no  bairro  Campo Grande,

negociação que seria feita entre Polícia Militar, CONSEG e EMTU. Não soube dizer como

ficou acordado, mas vai trazer informações na próxima reunião.

O Sr. Douglas Gonçalves pede que se negocie uma alternativa junto ao prefeito, pois foi

indicado   um  imóvel  no  canal  2  ao  lado  do  Restaurante  Q´  Frango. 

O Presidente Sérgio Del Bel afirma que se a Polícia Militar concordar em se instalar no

imóvel, a Secretaria de Segurança irá verificar a possibilidade de arcar com os custos da

locação  do  imóvel  e  manutenção.  Informa  que  ele  e  o  Sr.  Bruno  Orlandi  tentaram

negociar com a gerência do Supermercado Extra a construção de um espaço entre a

Avenida Ana Costa e a rua do hospital para a Polícia Militar por conta do grande fluxo de

carros e pessoas, mas que a base deve ficar no local que a população quiser.

O  Sr. Bonifácio Rodrigues fala das ações faixa viva e lixo limpo  que deve atingir a

população de toda a região, pois é importante regionalizar os pontos positivos. Ressalta



                  
                                                                                         
que asn ações da Faixa Viva precisa conscientizar os motociclistas, porque o carro pára

e a moto não, causando acidentes.

O Sr. José Liberado cita a Conferência Municipal sobre Drogas e coloca que Santos faz

a sua parte.  Porém,  a região metropolitana não faz e é difícil  alcanlar  os resultados

desejáveis sem um trabalho conjunto, pois Santos faz a sua parte e continua a receber a

demanda dos outros municípios.

O Sr. Bonifácio Rodrigues acredita que isso deve ser discutido a nível de AGEM.

O Sr. Sérgio Del Bel informa que na reunião da AGEM instituiram um grupo, mas até

agora  não  teve  nada  concreto,  apenas  reuniões  visando  o  monitoramento.  Outros

assuntos como efetivo das Polícias, equipamentos da Polícia Militar, política pública para

motociclistas e ciclistas precisam ser discutidos. Fala da falta de legislação para veículos

ciclomotores abaixo de 50 cilindradas que fazem barbaridade e não há como apreendê-

las por falta de placa, um problema nacional. Isso facilita a ação do marginal e afeta a

segurança  do  trânsito  e  só  pode  ser  resolvido  com  legislação  própria.

O  Sr.  José  Nogueira informa que os  CONSEGs da região  já  fizeram uma primeira

reunião e em julho farão a próxima, contaram com a presença de Vicente de Carvalho,

Guarujá  e  São  Vicente.  Acredita  que  a  simbiose  dos  CONSEGs  acontece  com  a

presença da Guarda Municipal e que fazem cinco reuniões que a mesma não se faz

presente nas reuniões do 3º CONSEG. Fala do programa “Vizinhança Solidária” e mostra

a arte das placas do programa que precisa ainda de patrocinador.

O Sr. José Liberado coloca que a tendência é passar a competência da segurança aos

municípios.

O Presidente Sérgio Del Bel acredita que com uma nova política fiscal no país e com

uma  melhor   distribuição  dos  recursos  arrecadados  pelos  impostos  isso  tende  a

acontecer. 

O Sr. José Nogueira pede a participação efetiva da sociedade e não apenas comparecer

nas reuniões. Os problemas se resolvem dentro do município pelas pessoas que aqui

vivem.

O  Sr. Frederico Abdalla faz uma comparação e fala da sua dificuldade para negociar

nas áreas portuárias que são áreas federais e pela Lei  12.815/2013 coloca todas as
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decisões a nível federal. Conclui que o município precisa de autonomia para resolver os

seus problemas e municipalizar as suas decisões. 

O Sr. Bruno Orlandi coloca que apesar do Governo Federal disponibilizar recursos para

os municípios que tem projetos, muitos dos editais abertos são restritos e não permitem a

adesão de todos os municípios.

O  Sr.  Uriel  Villas  Boas coloca  que  nos  Estados  Unidos  cada  estado  tem  a  sua

legislação.  Falta  discutir  orçamento  público  com  a  população.  Quando  sugere  uma

conferência,  pensa  que  o  município  não  deve  caminhar  sozinho  e  sim  discutir  os

problemas em conjunto com o apoio da população.

A Sra. Ruth Mirian coloca que a Zona Noroeste está recebendo um grande contigente

da  Polícia  Militar  e  questiona  se  os  policiais  militares  podem  agir  ou  estão  apenas

realizando  ronda  ostensiva.

O policial  militar  Sr.  Gustavo Biagio coloca que os policiais militares devem sempre

atuar quando houver alguma irregularidade acontecendo.

A Sra. Ruth Mirian coloca que precisam alinhar as ações com os policiais militares, pois

no espaço da regional da Zona Noroeste os munícipes tem levado reclamações à ela.

Mesmo com a presença da Polícia Militar, falta há respeito dos caminhões com relação à

sinalização.

O policial militar Sr. Gustavo Biagio irá verificar a ocorrência e  passará um retorno para

a Secretaria de Segurança que encaminhará a resposta para a Sra. Ruth Mirian.

Não havendo mais assuntos a ser  tratado o  Presidente Sérgio Del  Bel agradece a

presença  de  todos  e  agradece  mais  uma  vez  ao  vereador  Douglas  Gonçalves  pela

parceria com a  Secretaria Municipal de Segurança.

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


