
                  
                                                                                         
Relatório Informativo CONSEM – Nº 04/2015
Referência: AGO CONSEM/SANTOS – Mês de Maio
Assunto: Ata da Reunião do Conselho de Segurança de Santos/PMS 
Local da Reunião: 
Data da Reunião: 13/05/2015        Data do Relatório: 03/06/2015
Técnico(s) Responsável(eis): Luana Li Yi Ng 
Entidades Participantes:

SESEG, Guarda Municipal, SETUR, CET, SEPORT, OUVIDORIA, SIEDI, SEMAM, COMEB,
Polícia Civil, Polícia Militar, 2º CONSEG,  3º CONSEG, 5º CONSEG, 7º CONSEG. 

Faltas Justificadas: Agostinha Ambrosia Ferreira – GPM, Luciane Galhego da Silva de Jesus –
SEDUC, Ana Lúcia Negrão Oliveira de Almeida – SEDUC, Rosana Maria Gomes – SEAS, Márcio
Calves – ACS e José Liberado –  .2º CONSEG

Síntese: O Sr. Sérgio Del Bel presidiu a reunião, agradeceu a presença de todos.

Item 01- Leitura e aprovação da ata de abril de 2015
Foi dispensada a leitura da ata e aprovada sem ressalvas.

Item 02 – Comemoração dos 9 anos da criação do Conselho de Segurança do 
Município de Santos – CONSEM Santos
O Presidente Sérgio Del Bel agradeceu o 5º CONSEG pela recepção e por receber a 
reunião itinerante de comemoração dos 9 anos do CONSEM e passou a palavra para os 
demais membros da mesa.
O Sr. João Octavio parabenizou o CONSEM pelos seus 9 anos de existencia e pelo 
trabalho realizado.
O Cap. PM Elisiário falou sobre o progresso do 5º CONSEG e parabeniza o CONSEM
pelo seu aniversário. 
O  Presidente  Sérgio Del  Bel fala  sobre  a queda nos índices de criminalidade,  que
mantêm números aceitáveis. Explica que a Secretaria Municipal de Segurança não tem
comando sobre a Polícia Militar e/ou Polícia Civil, mas a sociedade está cobrando da
Prefeitura  nas  redes  sociais  gerencia  sobre  as  polícias,  as  pessoas  aproveitam  o
anonimato  para  se  manisfestar  nas  redes  sociais.  Coloca  que  não  gosta  das  redes
sociais, mas que acessa por conta do seu trabalho e que viu pessoas comentando que
vivemos a um “bang bang” a céu aberto e ele discorda disso. Fala que existem pesos
diferente numa morte no Gonzaga e outra na Zona Noroeste e isso não pode acontecer,
acredita que o índice de homicídio deveria ser zero. Comenta o caso do menino de 11
anos que roubou um carro e  trocou tiros  com a Polícia  Militar.  Questiona o que iria
acontecer se  essa criança morre e o que a sociedade iria dizer. O delegado prende essa
criança, mas tem que soltar por conta da legislação. Agora se essa criança mata alguém,
o que acontece? Coloca outro problema , que são os guardadores de carros, que não
temos como tirar das ruas, pois não existe o crime. O direito de um guardador de carro é
igual ao do morador de rua de pedir uma moeda. Se a pessoa quiser ir a diante contra o
guardador de carros precisa ir na delegacia para poder fazer a denúncia da ocorrência,
mas ninguém quer perder o seu programa do final de semana para isso. Outra questão
são  as  câmeras  de  monitoramento  que  recebem  críticas  de  alguns  vereadores.  A
prefeitura  quase 500 câmeras espalhadas na cidade, faltam apenas 43, mas isso não
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quer dizer que nós temos 500 monitores com 500 pessoas monitorando as imagens.
Quem está no monitoramento seleciona as câmeras para olhar e procura as ocorrências.
As câmeras não são apenas para resolução de crimes, são também para enchentes e
acidentes. A maior parte da câmeras tem giro de 360 graus, se estiver acontecendo algo
quando o profissional do monitoramento estiver olhando, tomamos as providências para
resolver.  Os  delegados  de  polícia  pedem  muito  as  imagens  das  câmeras  de
monitoramento para resolver crimes e nós resgatamos essas imagens e conseguimos
resolver muitos casos. Para instalar uma câmera de monitoramento, precisamos instalar
a rede de fibra ótica. A câmera de monitoramento é barata, mas a instalação custa cerca
de 3x mais o valor da câmera, pois precisa de pára raio, no break e software para as
câmeras e  isso  encarece a  instalação.  Fala  sobre  a  pretenção de contratar  policiais
aposentados  com  experiência  de  rua  para  capacitar  os  guardas  municipais  que
trabalham no monitormento.
A Sra.  Ruth Mirian agradece ao faz seu agradecimentos aos componentes da mesa e
aos demais presentes. Faz um agradecimento especial ao Sr. João Octavio que há 8
anos colabora com o 5º CONSEG e sempre atendeu muito bem a todos que procuram a
Polícia Civil, ao Sr. Sérgio Del Bel que desde que atuava no 6º Batalhão sempre a tratou
muito bem e sempre ajudou, ao Banco do Brasil que sempre apoiou a área da Zona
Noroeste com ações sociais doando alimentos e cobertores, ao Cap. PM Elisiario que é
seu braço direito e à toda a sua equipe da Polícia Militar. Agradece por fim a Guarda
Municipal que sempre está colaborando e agradece a presença deles na reunião e por
serem grandes parceiros e vizinhos.
O Sr. Carlos Eduardo agradece a presença de todos e o convite da Sra. Ruth Mirian e
coloca que é notório o desenvolvimento da Zona Noroeste e todo o crescimento que o
local tem experimentando. Fala do seu trabalho e como tem feito para desenvolver o
pertencimento dos moradores da Zona Noroeste para que eles se sintam fazendo parte
de Santos.
O Presidente Sérgio Del Bel coloca que progresso que a Zona Noroeste experimenta é
muito grande, que está em amplo desenvolvimento e precisa ser olhada por conta dos
bolsões de pobreza que a cercam. Precisamos discutir os problemas comuns. 

Item 3 – Assuntos Gerais
O Sr. Pedro Estevão questiona o desconhecimento dos inspetores da Guarda Municipal
sobre a existência do CONSEM. Relata que teve uma situação que ele pediu auxílio da
inspetora da Guarda Municipal e a mesma alegou não ter conhecimento do CONSEM,
mas mesmo assim prontamente atendeu a ocorrência junto com o Sr. Carlos Eduardo. 
O  Sr.  Bonifácio  Rodrigues informa  que  haverá  um  debate  sobre  a  redução  da
maioridade penal amanhã no SESC-Santos.
O Presidente Sérgio Del Bel informa que dia 20 de maio haverá um fórum/debate sobre
o incêndio da Alemoa na sede do CREA e contará com a presença da Polícia Militar e os
bombeiros, as inscrições devem ser feitas pela internet.
O Sr. Mário Bonamici fala sobre as inúmeras demandas sociais, que Santos tem um alto
índice de IDH, mas temos uma grande disparidade de oportunidades para as pessoas de
diferentes classes sociais. Quando falamos de segurança precisamos falar sobre a falta
de segurança social,  faltam escolas, falta saúde e muito mais, falta segurança social.
Pensa que a redução da maioridade penal não adianta, precisamos preparar o jovem
para estar na sociedade e ninguém quer falar sobre isso. 



                  
                                                                                         
O Sr. Pedro Estevão fala sobre a entrega da medalha Quintino Lacerda na data de hoje
no Salão Nobre da prefeitura e convida à todos. 
Não havendo mais assunto a ser tratado, o Sr. 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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