
                  
                                                                                         
Relatório Informativo CONSEM – Nº 06/2014
Referência: AGO CONSEM/SANTOS – Mês de Julho
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: 16/07/2014        Data do Relatório: 30/07/2014
Técnico(s) Responsável(eis): Luana Li Yi Ng 
Entidades Participantes:

SESEG,  CET,  SEAS,  Associação  Comercial,  COMEB,  Sindicato  das  Empresas  de  Segurança  Privada,
Segurança Eletrônica,  Serviços  de Escoltas e Curso de Formação do Estado de São Paulo,  2ºCONSEG,
3ºCONSEG, 5ºCONSEG, 7ºCONSEG. 

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 da ata e aprovada sem ressalvas.

Item 02 – Informes do Gestor 

O  Presidente Sérgio Del  Bel iniciou relantando que em Santos,  durante a Copa do

Mundo, não tivemos nenhum problema de segurança relacionado ao evento. Lembrou

que antes do início da Copa do Mundo tivemos um furto dentro de um hotel no canal 3,

mas foi falha de segurança do hotel que permitiu a entrada de desconhecidos no hotel

que  se  passaram  por  hóspedes.  Informou  que  foram  feitos  agradecimentos  pelas

seleções  da  Costa  Rica  e  do  México  a  estrutura  oferecida  pela  cidade  e  que  os

deslocamentos das seleções foram tranquilos e a cidade passou no teste no quesito

segurança. 

O Presidente Sérgio Del Bel informa que recebeu o ofício nº 427/2014 – CIRCULAR –

DEARTI/GPM solicitando a indicação de um representante do CONSEM para compor o

Comitê ODM. A Sra. Ruth Mirian se candidata a representar o CONSEM no Comitê ODM

e foi eleita por unanimidade.  

O  Presidente  Sérgio  Del  Bel  informa  que  recebeu  também o  ofício  nº  087/2014  –

COMAD solicitando a indicação de um representante do CONSEM para compor a Gestão

2014/2016 do Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas – COMAD. O Sr.

Bonifácio Rodrigues se candidata a representar o CONSEM no COMAD e foi eleito por

unanimidade. 

O  Presidente  Sérgio  Del  Bel  segue  a  reunião  fazendo  a  leitura  do  e-mail  do

Comandante da 4ª Cia do 6º BPM/I, Capitão PM Elisário, em resposta ao questionamento
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feito na reunião do CONSEM do mês de junho de 2014 pela presidente do 5º CONSEG,

Sra. Ruth Mirian. 

A Sra. Ruth Mirian agradece a resposta.

O Presidente Sérgio Del Bel informou que as placas “Vizinhança Solidária” já estão com

o layout pronto com a inclusão da logomarca da Guarda Municipal. Serão confeccionadas

10 placas e serão entregues na próxima reunião do CONSEM, pois não foi possível o

financimento pela CET  e está verificando outras possibilidades.

O Sr. Pedro Estevão pede que uma das placas seja colocada no Centro Comunitário

que ele atua.

O Presidente Sérgio Del Bel coloca que vizinhança comunitária é muito mais que uma

placa, é uma mudança de atitude dos moradores. O Presidente Sérgio Del Bel lembra

que desde o começo da gestão queria mudar o perfil da Guarda Municipal, dando mais

atribuições aos guardas. Porém esbarrrou em problemas como legislação antiga com

falhas e falta de pessoal. Informa que participou há 1 mês de uma reunião sobre o projeto

“Cidade Limpa” e foi colocada a possibilidade dos guardas municipais interferir em alguns

problemas que incomodam a população como: lixo, mesas na rua, ocupação irregular e

ambulantes. Sendo assim, vislumbra-se a possibilidade da Guarda Municipal trabalhar na

fiscalização de alguns eventos nas cidade, através de um decreto específico, realizando

notificações  em  caso  de  irregularidades  observadas  ao  comerciante/pessoa  e  com

encaminhamento à SEFIN para avaliação e multa, se for o caso. Se isso for possível,

iremos propor com o aumento da responsabilidade do guarda municipal o pagamento de

um adicional para realização desse serviço, que não incorporará no salário dele. Pensa-

se em equipar a Guarda Municipal com tablets para que possamos receber reclamações

da  Ouvidoria,  ir  ao  local  da  ocorrência,  fazer  fotos  e  registros  da  ocorrência  e  em

devolução mandar resposta ao munícipe. Informa que está em tratativas finais o convênio

com a Polícia Civil para disponibilizar cursos para os guardas municipais e que a Defesa

Civil  reformou caminhão baú, que está sendo equipado e será disponibilizado para a

população,  caso  aconteça  algum  desastre  natural.  Imagina-se  futuramente  fazer  um

cadastro de telefones celulares para que sempre que houver uma chuva forte, vento forte

ou chuva de granizo, por exemplo, a Defesa Civil  enviará um torpedo para avisar os

cidadãos cadastrados, serviço que poderá ser extendido a CET com informações sobre o

trânsito. Por fim, informou que na reunião da Câmara de Segurança da CONDESB da



                  
                                                                                         
AGEM foram discutidas as câmeras de segurança na Baixada Santista e uma maneira de

interligar as imagens capturadas pelas câmeras de segurança com envio simultâneo para

as viaturas da polícia.

Item 3 – Assuntos Gerais

O  Sr.  Pedro  Estevão questiona  se  fiscalização  por  câmeras  de  segurança  também

servem para o descarte indevido de lixo.

O  Presidente  Sérgio  Del  Bel disse  se  aprovado  o  decreto  sim.  

O  Sr. Pedro Estevão questiona sobre os animais soltos na Praça da Paz e quem é

responsável pela retirada.

O Presidente Sérgio Del Bel diz que a Guarda Municipal não pode retirar os animais e

levar  para  o  seu  canil.  Informa  que  a  Guarda  Municipal  pede  ajuda  aos  bombeiros

quando  temos  a  presença  de  animais  na  praia.  Coloca  que  a  prefeitura  tem  uma

Coordenadoria de Proteção à Vida Animal – CODEVIDA.

A Sra. Ruth  Mirian informa que exixtem dois cavalos soltos que pastam e passam pela

Avenida Nossa Senhora de Fátima, no Centro Cultural da Zona Noroeste e no Estradão.

Denuncia que pessoas do tráfico estão indo ao Centro Cultural da Zona Noroeste fazer

comércio  de  drogas,  observou  uma  atividade  suspeita  com  uma  pessoa  colocando

sacolas no banheiro e depois outra pessoa ir ao local para buscar.

O  Sr. Uriel Villas Boas sugere que o COMVIDA e o CODEVIDA sejam convidados a

palestrar e façam a orientação a população para recolher as fezes dos seus animais e

não abandoná-los.

O Presidente Sérgio Del Bel se comprometeu em fazer o convite ao secretário da pasta

de Meio Ambiente.  Lembrou da mudança da Base Comunitária  do Campo Grande e

informou que a foi realizada a reunião com o comandante da Polícia Militar e o mesmo

concordou que a nova Base irá se instalar no canal 2. A prefeitura irá enviar um técnico

para  avaliar  se  o  valor  do  imóvel  é  compatível  para  o  tamanho  do  imóvel  e  se  a

documentação do imóvel está em dia. Estando tudo certo, a prefeitura se compromete a

pagar o aluguel do imóvel para ocupação pela Polícia Militar.

O Sr. José Liberado lembra que foram 6 meses de luta para conseguir manter a Base

Comunitária no bairro Campo Grand e que agora, com o apoio do secretário Sérgio Del

Bel, sente-se aliviado e feliz com o desfecho. Agradece ao secretário Sérgio Del Bel, ao
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secretário adjunto Bruno Orlandi, ao Ouvidor Público e ao prefeito, que cumpriu a sua

palavra pela manutenção da Base Comunitária do Campo Grande.

O Presidente Sérgio Del Bel coloca que isso é a força da sociedade e é uma vitória de

todos.

O  Sr.  Bonifácio  Rodrigues pede  que  seja  apresentada  a  prestação  de  contas  da

contribuição voluntária dos Bombeiros, pois quer saber o quanto foi arrecadado e quanto

se  gasta  efetivamente.  Pede  que  essas  informações  constem  no  talão  do  IPTU.

Questiona  da  possibilidade  de  colocar  duas  vezes a  contribuição voluntária,  uma no

começo do ano e uma no final do ano. Coloca que a prefeitura deve destinar o valor

integral  para  os  Bombeiros  e  para  a Defesa Civil  da  maneira  como foi  doado pelos

cidadãos.  Quer  saber  para  onde  vai  o  dinheiro,  para  onde  foi  o  dinheiro  doado.

Problemas de segurança pública não tem sido discutidos no Orçamento Participativo,

precisamos  pensar  em  orçamento  para  o  aumento  do  efetivo  da  Guarda  Municipal.

Coloca a importância  de ter  metas e objetivos para a segurança para o próximo ano e

que possamos lutar juntos. 

O  Presidente  Sérgio  Del  Bel e  o  Sr.  Bruno  Orlandi colocam  a  importancia  dos

CONSEGs participarem das discussões do Orçamento Participativo no município.

O Sr. Pedro Estevão agradece a instalação da câmara de segurança na Praça da Paz

Universal.  Lembra  aos  presentes  que  irá  acontecer  uma  reunião  do  Orçamento

Participativo na Zona Noroeste.

O Sr. José Nogueira pede que seja previsto a fiscalização do descarte de lixo de obras

no decreto de fiscalização para os guardas municipais.

O Sr. Pedro Estevão coloca que sente falta dos agentes que andavam de bicicletas na

Praça da Paz para fazer a ronda.

O  Sr.  Uriel  Villas  Boas informa  que  participou  com  o  Sr.  Edmur  Mesquita  de  um

programa  de  televisão  sobre  a  AGEM  que  discutiu  como  funciona  a  interação  do

aglomerado de cidades em Piracicaba. Solicita que o Sr. Edmur Mesquita seja convidado

para palestrar no CONSEM.

O  Presidente  Sérgio  Del  Bel se  comprometeu  em  fazer  o  convite  ao  Sr.  Edmur

Mesquita.

O Sr. José Nogueira informou aos presentes que podemos fazer a próxima reunião do

CONSEM que será dia 13 de agosto de 2014 na Sociedade de Melhoramentos da Ponta



                  
                                                                                         
da Praia situada na Rua Maestro Heitor  Villa Lobos nº  160 na Ponta da Praia,  para

atender a demanda pelas reuniões itinerantes.

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

presença de todos e encerra a reunião.

       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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