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CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO
Síntese:
O Sr. Sérgio Del Bel, presidente do CONSEM e Secretário Municipal de Segurança, inicia 
a reunião assumindo a presidência deste conselho, agradecendo a presença de todos, 
em seguida passa para a pauta. Item 1 – Leitura e aprovação da ata anterior: propõe 
que  a  leitura  seja  dispensada,  pois  a  mesma  foi  enviada  por  e-mail,  colocando  em 
votação a aprovação da ata do mês de dezembro, sendo aprovada sem ressalvas. Item 2 
–  Apresentação da  Secretaria  Municipal  de  Segurança:  esclarece  que  assumiu  a 
Secretaria  Municipal  de  Segurança  no  dia  01  de  janeiro  de  201í3,  e  que  não  tem 
comando  sobre  Polícia  Militar  e  Civil,  somente  faz  a  interface  com  esses  órgãos. 
Apresenta o secretário adjunto o Sr. Bruno Galoti Orlandi, o comandante Sr. Flávio Brito 
Júnior e o subcomandante Nelson Pinto Rema Júnior, ambos da Guarda Municipal e o Sr. 
Daniel Onias Nossa, coordenador da Defesa Civil.  Item 3 - Objetivos 2013:  A menina 
dos olhos do prefeito é o monitoramento, hoje com 166 câmeras. Falou sobre a iniciativa  
da  SEPORT,  do  convênio  com  a  Capitania  dos  Portos  para  fiscalização  na  orla, 
oferecendo capacitação para Guardas Municipais. Existem várias interfaces com a PM e 
PC, e vamos continuar com esse Conselho fortalecido para discutirmos os problemas 
dessa cidade com as PM, PC e  a SESEG. Cita um exemplo do que acontecia na Praça 
em  frente  ao  SESC,  haviam  desocupados,  consumo  de  drogas,  a  PM  não  tinha 
condições  de  ficar  no  local  24  horas.  Havia  rondas  periódicas  pra  minimizar  os 
problemas,  quando  a  Prefeitura  autorizou  a  barraca  de  frutas  no  local,  tudo  mudou, 
passou a ter um sentido social no espaço urbanizado. Cita o que acontece no Centro de  
Santos,  explica  que  onde  há  abandono  cresce  o  crime,  propondo  que  o  comércio 
funcione até  mais tarde e nos finais de semana. Quando uma casa não tem sentido 
social,  fica vulnerável a atos de vandalismo, provocando insegurança. Hoje a Guarda 
Municipal  não  atende  as  necessidades  da  nossa  cidade,  tem objetivo  de  zelar  pelo 
código de postura, com um efetivo pequeno para proteger e mais de 300 (trezentos) 
imóveis próprios e mais de 300 (trezentos) alugados, sem contar férias, licença e folgas,  
bem como muitos GMs estão defasados quanto a formação profissional. Há proposta de 
abrir  concurso  público,  sendo  realizado  um  estudo  do  impacto  do  orçamento  para 
abertura do edital do concurso. Já estamos em fase final para compra de viaturas mais 
potentes,  confortáveis,  com  cabine  dupla,  bases  comunitárias  móveis,  quadriciclos, 
segway (estilo patinete), jet-ski, botes infláveis para reforçar a vigilância aquática. Outro 



      
                     

projeto é de formatar palestras para sociedade,  buscamos parceria com a sociedade 
privada para as medidas primárias de segurança. Exemplo do projeto, se um prédio se 
interessa, levaremos um ciclo de palestras para eles, grande parte dos problemas não é 
só bandido, podem ser prevenidos com esses cursos, cartilhas do cidadão para serem 
distribuídas. Explica  sobre o funcionamento das câmeras de monitoramento que tem giro 
de 360., algumas câmeras atingem até Vicente de Carvalho. Quando o fato já aconteceu 
a imagem ajuda a elucidar tal  crime. O Sr. Paulo Alexandre determinou que todas as 
regiões sejam monitoradas. Existe um projeto para compra de 02 tipos de de câmeras: 
OCR para  visualização  de  placas  de  veículos  para  identificar  furtos  de  carros,  para 
instalação nas divisas da cidade. Estão sendo compradas mais 12 (doze) câmeras e mais 
500  mil  para  compra  de  equipamentos  com verba  parlamentar.  Outro  programa  da 
secretaria   é o Programa Guardião Cidadão, com objetivo do primeiro emprego para 
jovens entre 18 e vinte anos, que estejam estudando, carentes, a seleção é feita pela 
UNIFESP, tem duração de um ano prorrogável por  mais um ano, está em andamento 
uma nova formatação para o Programa., no momento temos 150 GC`s. Sr. Bruno Orlandi 
fala do Projeto Via rápida, e do link com o CAMPs que atende meninos e meninas entre  
14  e  16  anos  para  emendar  com o  Programa  Guardião  Cidadão.  Outra  proposta  é 
disponibilizar o GC para as polícias Civil  e Militar, desde que não corram riscos, com 
objetivo de acrescentar na formação de cidadão, e ter exemplos, além de atuarem na 
segurança  pública.  Sr.  Sérgio  passa  a  palavra  para  o  Dr.  Rony Dutra,  Delegado  da 
Seccional de Santos, que agradece e elogia a indicação do prefeito,  põe-se a disposição. 
Sr. José Eduardo Lopes secretário Municipal de Assuntos Portuários e Marítimos fala dos 
problemas  referentes  ao  porto  como  o  trânsito,  operações,  atuações  com  outras 
secretarias, e também a questão da poluição, reconhece que é um conjunto de situações 
que aflige a todos. Sr. Sérgio Del Bel explana que temos outros trabalhos em curso,  pois 
cada secretaria tem um caderno para lição de casa. Sabemos da burocracia na PMS, 
quanto  tomada  de  preços  para  compra  de  adesivos,  sirene  etc.,  faz-se  necessário 
verificar a documentação das empresas para após ser enviada para procuradoria e entrar 
na  fase  de  licitação.  A Guarda  Municipal   dispõe  de  05  (cinco)  coordenadorias  que 
recebem as reclamações e encaminham para os órgãos competentes. Item 4 - Assuntos 
gerais: A Sra. Celina Linhares questiona o Sr. Presidente quanto a diminuição da Guarda 
Municipal  e  Polícia  Militar  qual  a  ação  será  feita  após  a  temporada?  Sr.  Presidente 
responde que para chegar  a esse total  e feito um estudo e o efetivo vem de outras 
regiões  e  da  capital,  é  feito  um convênio  com a  PM  para   reforçar  o  litoral.  Outro 
questionamento foi sobre o uso de drogas. Pontuou que quanto ao uso de drogas não é 
da Polícia e sim social e de saúde. Fala sobre o projeto do Consultório de Rua. Falou 
sobre os indultos de Páscoa, Dias da Mães, Dias dos Pais, Dias das Crianças e Natal, 20  
mil  presos em liberdade por  saída temporária,  o  objetivo  é  a  ressocialização  com a 
sociedade e a família. A Sra. Celina da Ouvidoria expôs 03 (três) casos de assaltos na 
orla da praia,  munícipe alegando ter viatura da Polícia Militar  estacionada na orla da 
praia. O Sr. Presidente esclarece que a viatura poderia estar nas transversais em ronda.  
O Sr. Paulo Machado do conselho Municipal do  Idoso faz críticas ao  serviço da PM, 
durante  a Operação Verão realizam um serviço  ostensivo  e  preventivo  e  depois  vão 
embora, a sugestão é que coloque 06 (seis) ou mais PM`s e GM`s de bicicletas fazendo 
rondas. O PM Dennys esclarece como funciona as duas Companhias que abrangem os 
territórios com policiamento ordinário, trabalha-se de acordo com estatísticas. Sr. Sérgio 
exemplifica que no dia de jogo do Santos e Corinthians são deslocados 300 (trezentos) 



PM`s no estádio no entorno, quando não tem jogo não precisa deles nesse local, fazendo 
frente  as outras  exigências.  Está  na procuradoria  o  projeto da  SESEG do Sr.  Bruno 
Orlandi  e  do  vereador  Sérgio  Santana  da  ÃTIVIDADE  DELEGADA`  para  os  PM`s 
trabalharem nos dias de folga, será uma parceria da PM com a Prefeitura de Santos que 
fará o pagamentos dos mesmos, a escala será por conta da Policia Militar, exemplifica 
que 10 (dez) policiais estão no  Centro, o mesmo fecha às 13 horas, esses policiais serão 
transferidos para outro local. Sr. Ronaldo Taboada da Associação Comercial de Santos 
parabeniza o Sr. Secretário Sérgio Del Bel Jr. O comandante Flávio Brito esclarece que 
Santos é uma cidade menos violenta, a ONU tem percentual de 10 homicídios para cada 
100 mil habitantes, que crimes temos em todo o mundo. Esclarece que quando chegou 
na  Guarda  Municipal  se  surpreendeu  com  os  equipamentos  encontrados,  bicicletas, 
viaturas e quadriciclos com problemas. Sr. Bonifácio reclama da iluminação viária, podas 
de árvores e o aumento de população em situação de rua na cidade. Sr.  Presidente 
esclarece que o Prefeito está com projeto em andamento para troca de toda iluminação e 
quanto a população de rua precisa de um trabalho mais efetivo e dia 21 de fevereiro com 
a  Secretária  Rosana  Russo  da  Assistência  Social.  Sr.  Ricardo  da  área  continental 
questiona quanto a instalação de câmeras e viaturas na área continental?  Secretário 
esclarece que a 02 (duas) tecnologias para  instalação, por fibra ótica ou via rádio, em 
Caruara  não  tem cabiamento  para  fibra  ótica,  e  os  funcionários  da  DETIC estão  se 
preparando para essa ação. Quanto as viaturas, será resolvido quando chegar as novas. 
O Vereador Sérgio Santana se apresenta como o primeiro PM eleito  vereador na cidade 
e está atento a toda manifestação, atividade delegada,  a SESEG tem trabalhado em 
parceria trazendo tofo conhecimento para Câmara. Dr. Bruno Orlandi acrescenta o pedido 
de trabalhar com toda a comunidade, fala da participação nos CONSEG`S em conjunto 
da PM e PC e que sabe das dificuldades encontradas. O coordenador Wagner Taveira da 
Secretaria Estadual de Segurança da região 06 dos CONSEG`s, está feliz que entende 
que segurança não é o aumento do efetivo, não posso pensar segurança  sem saber 
cobrar políticas públicas e rede de relações, o conselho é uma instância para deliberar 
políticas públicas, para isso existe os conselhos comunitários, saber o que o meu bairro 
precisa,  as  melhorias  acontecem  quando  há  diálogo  entre  as  polícias.  Sr.  Ronaldo 
Taboada da ACS se prontifica a todas as secretarias e demais convidados, estamos aqui 
para  afinarmos  nossa  orquestra,  agora  temos  um Policial  Militar  na  Câmara,  e  sem 
dinheiro não se faz nada. Sr. Sérgio Del Bel agradece a presença de todos. Nada mais 
havendo a tratar deu-se por encerrada a reunião.
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