
                  
                                                                                         
Relatório Informativo CONSEM – Nº 05/2016
Referência: AGO CONSEM/SANTOS – Mês de Maio
Assunto: Ata da Reunião do Conselho de Segurança de Santos/PMS 
Local da Reunião: Praça Mauá s/n – Salão Nobre Esmeraldo Tarquínio – Paço Municipal
Data da Reunião: 12/05/2016        Data do Relatório: 10/06/2016
Técnico(s) Responsável(eis): Luana Li Yi Ng 
Entidades Participantes:

SESEG, Guarda Municipal, CET, SEPORT, SEDUC, Ouvidoria, SIEDI, SEMAM, COMEB,
Polícia Militar, Polícia Civil, Sindicato das Empresas de Seg. Privada, Seg. Eletrônica, Serv.
de Escoltas  e  Cursosos de Formação do Estado de SP,  1º  CONSEG,  2º  CONSEG, 3º
CONSEG, 5º CONSEG  e 7º CONSEG. 

Síntese: O Sr. Sérgio Del Bel presidiu a reunião, alterando a condução dos trabalhos por
ser uma reunião comemorativa. Suspendeu a leitura das atas deixando para a próxima
reunião  e  inverteu  a  ordem  dos  trabalhos  iniciando  pelo  item  3  de  pauta  e  depois
seguindo para os demais itens.

Item  1  -  Leitura  e  aprovação  da  ata  da  reunião  ordinária  de  abril  e  reunião
extraordinária de março;
O item de pauta foi suspenso e será pautado na próxima reunião do CONSEM.

Item 3 – Comemoração aos 10 anos do Conselho de Segurança do Município;
O Presidente Sérgio Del Bel  iniciou a sua fala agradecendo a todas as autoridades
presentes, ao prefeito Sr. Paulo Alexandre Barbora, saudou os coordenadores da Guarda
Municipal  e  o Chefe  de Departamento  da Guarda Municipal  Sr.  Flávio  Brito  e  o ex-
scretário  adjunto  de  segurança  Sr.  Bruno  Orlandi.  Falou  sobre  a  importancia  do
CONSEM como um espaço de discussão de alto nível sobre os problemas relacionados
a segurança na cidade de Santos. Coloca que os fatores relacionados à insegurança são
inúmeros e os mais diversos. Não há como discutir sobre apenas um prisma, por isso
dentro do conselho discutimos podas de árvores, ambulâncias, sinalização de trânsito,
distribuição de renda que ajudam a construir uma política pública de segurança da nossa
cidade.  Coloca  a  importancia  da  parceria  co  as  Polícias  Militar  e  Civil,  Corpo  de
Bombeiros  e  da  Guarda  Municipal.  Tudo  que  se  discute  no  conselho  se  torna  uma
política pública ou uma ação pontual para solucionar as demandas. Ao longo dos 10
anos de CONSEM , existem várias realizações e mais recentemente, nesse últimos 3
anos e 5 meses na gestão Paulo Alexandre,  foi  dado assento aos CONSEGs como
conselheiros efetivos e também foram criadas as forças tarefas em conjunto com as
demais secretarias da Prefeitura, Polícia Militar e Polícia Civil atendendo uma demanda
da cidade. O conselho serve como um termometro que serve para indicar para onde
devemos  caminhar.  Elogia  a  participação  dos  conselheiros  e  fala  das  reuniões
itinerantes. Fala que o conselho é um membro abstrato e quem deve ser homenageado é
cada um dos conselheiros, homens e mulheres, que se doam parte do seu tempo para
discutir  as  demandas  da  cidade.  Agradece  o  prefeito  pelo  seu  apoio  as  ações  da
Secretaria  de  Segurança,  que  teve  um  grande  investimento  de  equipamentos  e  de
efetivo nos últimos anos. Fala que será entregue em breve uma frota nova de viaturas
com mais viaturas para a Guarda Municipal,  além de viaturas para a Polícia Militar para
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atender  a  àrea  Continental,  transporte  de  pessoas  para  o  salvamento  do  Corpo  de
Bombeiros e transporte de pessoas para o combate de incêndios, são viaturas leves e já
é um pedido antigo; Isso mostra a seriedade e preocupação da Prefeitura que colabora
com os entes estaduais em benefício da população. Agradece à todos os conselheiros
pela sua participação no CONSEM.          
O Sr.  Mário  Bonamici  falou  em  nome  da  Comissão  dos  10  anos  de  CONSEM,
representando os CONSEGs. Falou que quando chegou a Santos para se interar da
cidade começou a frenquentar os CONSEGs e foi se envolvendo com a cidade. Fez a
retrospectiva dos dez anos de histórias do Conselho de Segurança do Município  de
Santos, entregando um arquivo em slides baseado nas atas das reuniões do CONSEM
desde  2009.  Das  ações  do  CONSEM destacou  que  nos  últimos  anos,  desde  2009
quando  o  secretário  Sérgio  Del  Bel  assumiu,  o  conselho  participou  de  discussões
relevantes como Programa Crack é Possível Vencer, a parceria com a Polícia Civil para
cursos de capacitação dos Guardas Municipais, Atividade Delegada com a Polícia Militar,
Programa de Educação Cidadã, uso de armas de fogo pela Guarda Municipal de Santos
e força tarefa das universidades. Colocou também que com a Lei Municipal nº 2989/2014
os  CONSEGs  passam  a  ter  assento  como  conselheiros  efetivos  do  CONSEM  e  a
importancia  de  participação  dos  mesmo  trazendo  informações  e  demandas  dos
munícipes.
O  Sr.  Manuel  Santalla cumprimentou o  presidente  Sérgio  Del  Bel,  o  prefeito  Paulo
Alexandre Barbosa e demais autoridades. Fala que acompanha o CONSEM desde a
gestão do prefeito Papa e realmente o apoio do prefeito Paulo Alexandre Barbosa tem
sido  muito  importante  para  o  desenvolvimento  do  trabalho  do  conselho.  Fez  um
agradecimento especial ao Sr. Flávio Brito, à Guarda Municipal e ao Sr. Bruno Orlandi
pelo trabalho desenvolvido em prol da segurança no município de Santos.  
O Vereador Sadao Nakai saúda as autoridades e os conselheiros em nome da Câmara
Municipal  e fala que tem menos tempo de mandato quando se fala dos 10 anos de
CONSEM, mas que todas às vezes que discutiram o assunto segurança pública nas
sessões  da  câmara  o  Secretário  Sérgio  Del  Bel  sempre  esteve  presente,  levando
informações assertivas que apoiam na tomada de decisão. A cidade de Santos converge
com as ações do governo do estado na área de segurança e sempre foram escolhidos
nomes que conhecem bem a nossa região. Parabeniza o presidente e conselheiros do
CONSEM pelo trabalho desenvolvido.

Item 2 – A importância do Conselho de Segurança do Município pelo Sr.  Paulo
Alexandre Barbosa, Prefeito Municipal de Santos;
O Sr. Paulo Alexandre Barbosa inicia sua fala cumprimentando as autoridades da mesa
e todos os presentes. Coloca que é muito importante a comemoração desses 10 anos de
conselho,  10  anos  de  um  trabalho  fundamental,  pois  a  segurança  é  um  desafio
permanente, diário. Segurança deve ser uma preocupação constrante do governo para
que todos possamos viver em uma cidade melhor, em um estado melhor e em um país
melhor. A integração e a união são pressuposto extramente importantes e Santos tem o
privilégio de ter essa boa relação estabelecidade entre os poderes para que possamos
fazer o melhor para o cidadão santista. Os indicadores e o cenário, embora o desafio da
segurança seja permanente,  tem apontado que a  cidade está  no caminho adequado
quando comparado a outras cidades de mesmo porte e perfil. Lembra que a atribuição
direta da segurança pública não é do município, mas todos nós sabemos que aquilo que



                  
                                                                                         
acontece na cidade com o cidadão santista tem que ser objeto de preocupação e ação do
governante  do  poder  público  municipal.  Por  isso,  tem  apoiado  no  trabalho  das
instituições, com as tecnologias através das câmeras de monitoramento. Falou sobre a
valorização da Guarda Municipal, que foi  feito o maior concurso da Guarda Municipal
desde  da  época  de  80  quando  a  mesma  foi  constituída.  Coloca  que  por  conta  da
contenção de custos todas as secretarias tiveram cortes na frota de carros com excessão
a Secretaria de Segurança que terá a sua frota ampliada em 50% com mais viaturas para
a Guarda Municipal,   Polícia Militar  e Corpo de Bombeiros. Governar é escolher e a
segurança tem sido prioridade absoluta. Muitas das demandas tem vindo do conselho,
que  tem  enviado  as  suas  sugestões  e  críticas  para  que  possamos  encaminhar,
trabalhando mais e melhor para alcança bons resultados para o governo. Agradece em
nome dos santistas o trabalho que vem sendo feito pelo CONSEM e ao empenho de
todos os conselheiros.       

Item 4 – Assuntos gerais. 
O  Presidente Sérgio Del  Bel agradeceu a presença de todos e convidou todos os
presentes a permanecerem no salão para a confraternização em comemoração aos 10
anos do CONSEM.  
Não havendo mais assuntos a serem tratados,  o  Presidente Sérgio Del  Bel  Júnior
agradece a participação de todos e encerra a reunião.

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