
                  
                                                                                         
Relatório Informativo CONSEM – Nº 08/2014
Referência: AGO CONSEM/SANTOS – Mês de Setembro
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: 10/09/2014        Data do Relatório: 12/09/2014
Técnico(s) Responsável(eis): Luana Li Yi Ng 
Entidades Participantes:

SESEG,  SETUR,  CET,  SEPORT,  SEDUC,  Ouvidoria,  SECID,  SEAS,  COMEB,  Polícia  Militar,  Associação
Comercial, Guarda Portuária, Sindicato das Empresas de Segurança Privada, Segurança Eletrônica, Serviços
de Escoltas e Curso de Formação do Estado de São Paulo, 2ºCONSEG, 3ºCONSEG e 7ºCONSEG. 

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

todos e presidiu a reunião.

Item 01- Leitura e aprovação da ata anterior

Foi dispensada a leitura da ata e aprovada sem ressalvas.

Item 02 – Avaliação do projeto “Reuniões Itinerantes” 

O Presidente Sérgio Del Bel faz avaliação positiva do encontro itinerante. 

O Sr. Bonifácio coloca o 7º CONSEG a disposição para receber a reunião itinerante do

mês de dezembro.

O  Sr. José Nogueira coloca que a Sra. Ruth Mirian havia manifestado interesse em

sediar  a  reunião  itinerante  de  outubro  no  5º  CONSEG,  mas  como  ela  não  estava

presente a informações será confirmada com a própria.

Item 03 – Assuntos Gerais

O Presidente Sérgio Del Bel falou sobre o acidente que aconteceu na mesma data da

última reunião do CONSEM que vitimizou o candidato a presidência do Brasil  e sua

comitiva. Elogiou a prontidão das ações dos orgãos da prefeitura que se deslocaram para

o local e trabalham com muita eficiencia, bem como, o trabalho da CET, Polícia Militar,

Defesa Civil e Bombeiros. Falou dos recursos destinado para a criação de uma estação

meteriológica para a cidade de Santos e da contratação de um profissional meteologista

com a intenção de criar um aplicativo de celular para facilitar a comunicação entre a

Defesa Civil e a população sempre que houver algum risco como ameaça de tempestade

ou vento forte. Fala também do Núcleo da Defesa Civil que treinou a comunidade para

saber  avaliar  e  identificar  possíveis  perigos,  bem como,  fazer  a  leitura  do  nível  dos

medidores de chuva instalados, avisando a Defesa Civil quando o nível de alerta.
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informa que participou de um curso na semana passada com o tema “ Convivência e

Segurança Cidadã” pelo programa das Nações Unidadas. Colocou que na opinião dele a

matéria de “Espaços Urbanos Seguros” foi a mais interessante, pois a palestrante era

arquiteta e deu exemplos de como melhorar os espaços para influir  positivamente na

segurança. Informa que  em outubro a Secretaria Nacional de Segurança Pública irá abrir

edital para projetos e pensa realizar um evento com exposição de paineis sobre o mesmo

assunto do curso que realizou e convidar os mesmos palestrantes para falar sobre o

assunto, deixando o evento aberto ao público. Isso responde a demanda do Sr. Uriel que

sempre  pede  a  participação  da  sociedade  nas  discussão  sobre  segurança.  Isso

proporcionará um olhar diferenciado para o tema segurança, pois serão apresentados

projetos do mundo inteiro, que mostram uma mudança de atitude maior da comunidade e

dos demais segmentos em relação a intervenção policial. 

O Presidente Sérgio Del Bel falou sobre o a fiscalização da projeto “Cidade sem lixo” e

da alteração Estatutos das Guardas Municipais dando a ela o poder de polícia, poder de

fiscalização e possibilidade de portar arma de fogo. A Guarda Municipal de Santos estará

fiscalizando a questão do lixo, dos bares, do comércio ambulante e ocupação irregular.

Comentou sobre a mudança de nomenclatura no tratamento dos assuntos de Segurança

Pública  para  Segurança  Cidadã.  Lembra  que  nem  toda  violência  é  crime,  o  crime

depende de uma previsão legal. 

Em  resposta  a  solicitação  do  2º  CONSEG,  sobre  as  câmeras  de  segurança,  o  Sr.

Presidente Sérgio Del Bel fez a leitura do ofício nº 239/2014-GAB/SESEG. Em seguida,

fez a leitura do Decreto Estadual nº 60647/14 de 15 de julho de 2014 que instituiu, no

âmbito  do Programa São Paulo contra o crime,  Grupo de Trabalho para os fins que

especifica e dá providências correlatas, a pedido do 7º CONSEG.

Item 04 – Assuntos Gerais

O Sr. Jorge Cruz, Delegado da Polícia Civil da região do 3º CONSEG se apresentou e

falou das dificuldade dos investimento em políticas públicas de segurança. Se coloca a

disposição para dialogar  com a sociedade, com a Polícia  Militar,  Guarda Municipal  e

CONSEGs. Fala da sua experiência em Praia Grande e da parceria e integração com a

Polícia Militar e a Guarda Municipal. Coloca que um conjunto de fatores levam ao crime e

é necessário conversar em buscar soluções.



                  
                                                                                         
O  Tenente  PM Marcos Xavier se apresenta  e informa que está representando o 6º

Batalhão. Ressalta a reunião que ocorreu no dia anterior entre a Polícia Civil e a Polícia

Militar  e  falou  sobre  a  importância  de  trabalhar  unidos.  Aponta  que  os  índices  de

criminalidade em Santos baixaram e em termos gerais  na Baixada Santista  também,

apenas em Praia Grande não baterão a meta.

O  Sr.  Luciano  Cascione,  Secretário  Municipal  de  Meio  Ambiente,  colocou  que  fez

questão de fazer parte do CONSEM como conselheiro, pois tem conhecimentos na área

de segurança e acredita que pode colabora nas discussão. Sobre o projeto “Cidade sem

lixo” coloca que a parceria entre as secretarias municipais está sendo muito importante

para  coibir  o  descarte  irregular  de  resíduos.  Frisa  que em qualquer  lugar  que tenha

aparência de degradação e lixo, percebe-se o aumento da violência.

O  Sr.  José  Nogueira agradece  a  oportunidade  de  receber  todos  os  presentes  na

Sociedade de Melhoramento da Ponta da Praia, onde o 3º CONSEG se reune.

O Sr. Edson Santana pede que o Secretário Sérgio Del Bel fale sobre segurança pública

no Comitê ODM. Visualiza que a Guarda Municipal tem capacidade de capilaridade e que

a instalação de câmeras de segurança mudam a postura da prefeitura de reativa para

uma postura pró-ativa. Informa que cerca de dez toneladas de fezes de animais são

produzidas  em Santos  e  se  não  recolhidas  vão  indevidamente  parar  nos  canais  da

cidade.

O  Sr. José Liberado agradece em nome do 2º CONSEG ao Prefeito Paulo Alexandre

pelas obras realizadas na região, que trouxe ao bairro do Marapé um resultado positivo.

Fez menção ao decreto que aumenta os poderes de fiscalização da Guarda Municipal.

Expressa que repudia a briga que ocorreu no último final de semana entre as torcidas do

Santos  e  Corinthians  no  entorno  do  estádio  no  bairro  Vila  Belmiro.  Pede  que  as

secretarias  municipais  se  façam presentes  nas reuniões dos CONSEGs.  Agradece a

iniciativa  da  descentralização  das  reuniões  do  conselho  com  o  projeto  “Reuniões

Itinerantes”.

O  Sr. Mário Bonacimi coloca que os empresários buscam locais seguros para fazer

investimentos. Uma região segura movimenta o comércio. 

Secretaria Municipal de Segurança
Praça Iguatemy Martins, s/nº - Vila Nova  Tel. (13) 3226 -3341 R/ 3366

consem-seseg@santos.sp.gov.br



                           
O  Presidente  Sérgio  Del  Bel  lembra  dos prédios  na  entrada da cidade de  Santos,

próximos as torres da Petrobrás, e a maneira que eles estão contribuindo para revitalizar

a região.

A Sra. Luci Freitas pede as análises sejam mais profundas e que as obras devem ser

estudadas, considerando a mobilidade e o impacto de vizinhança. Coloca o problema do

cruzamento entre a Avenida Ana Costa com Avenida Francisco Glicério,  que tem um

radar fixo, dificultando a saída dos bombeiros que tem seu posto próximo ao cruzamento.

Questiona o Secretário Luciano Cascione sobre a coleta seletiva, que tem falhas, e sobre

a  políticas  pública  de  resíduos  sólidos  da  Lei  12.305/2011,  que  não  faz  a  logística

reversa.  Questiona  ao  Secretário  Sérgio  Del  Bel  sobre  a  fiscalização  da  FEPUR,

popularmente conhecida como Feira do Rolo sob responsabilidade da Coordenadoria de

Desenvolvimento Social (CODESO), pois sente falta da Polícia Militar, da Polícia Civil e

da fiscalização da Secretaria de Finanças (SEFIN). 

O  Presidente  Sérgio  Del  Bel  informou  que   participou  de  duas  reuniões  e  estão

discutindo regras para fazer a fiscalização. Pensa que deve-se melhorar a feira, colocar

estrutura  adequada  e  organizar-lá  para  poder  realizar  a  fiscalização.  Concorda

plenamente,  que  deve-se  avaliar  o  impacto  de  vizinhança  na  construção  de

empreendimentos. Também acreditar ser importante que os grandes empreendimentos

em Santos proponham uma contrapartida para a segurança da cidade e para a CET e

que já fez documento sugerindo. 

O  Sr. Antônio Longobardi questiona se a ROTA é um serviço mais especialidado da

polícia militar ou se é apenas questão de nomenclatura.

O Presidente Sérgio Del Bel diz o nome ROTA deixa a população mais feliz, porque a

sociedade pensa que matar  o  bandido resolve o problema da violência.  A sociedade

costuma ter sentimento de raiva e de vingança. Coloca que não devemos classificar a

tropa,  pois  todos  os  policiais  tem o  seu  valor  e  a  sua  importância.  A impressa  que

distingue  e  faz  a  população  pensar  que  só  a  tropa  de  elite  é  boa  suficiente.  

O Sr. Bonifácio informa que a Guarda Municipal tem participado de forma constante no

7ºCONSEG  e  fazem  parte  da  composição  da  mesa  com  direito  a  voz  passando

mensagens que auxiliam na segurança. Questiona a possibilidade de fazer uma cerca

para  que os  guardas municipais  revistem as pessoas antes  de entrar  no  espaço do

Emissário Submarino que está sendo ponto de consumo de drogas e pequenos delitos.



                  
                                                                                         
O Presidente Sérgio Del Bel informa que já existe um projeto de revitalização da área

do Emissário Submarino feito pela Prefeitura e que temos uma Coordenadoria da Guarda

Municipal no local, que está abandonada e necessita de reforma. Informa que estamos

aguardando a aprovação do curador do parque para poder fazer a reforma.

O  Sr.  Edson  Santana fala  sobre  a  manipulação  da  informação  pela  impressa  que

prejudica as instituições para poder vender as notícias. Coloca que a família perdeu o

seu  respeito.  

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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