
           
                                                                                         
Relatório Informativo CONSEM – Nº 06/2013
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 auditório Associação Comercial de Santos
Data da Reunião: 17/07/2013        Data do Relatório: 26/07/2013
Técnico(s) Responsável(eis): Cristina Helena Ribeiro dos Santos 
Entidades Participantes:
SESEG, GAB PREFEITO, CET, SEPORT, OUVIDORIA,   ACS,  COMEB, 1º  CONSEG, 3º  CONSEG, 7º 
CONSEG, POLÍCIA CIVIL, GUARDA PORTUÁRIA/CODESP, SESVESP, SEMAM, CONCIDADANIA, SSP 
CONSEG.

Síntese:o Presidente Sr. Sérgio Del Bel júnior deu início a reunião, agradece a presença 
de  todos  e  seguindo  a  pauta  item  01-  Leitura  e  aprovação  da  ata  anterior: foi 
dispensada a leitura e a mesma foi aprovada sem ressalvas no final da reunião. Item 02 
– Avanços da Secretaria Municipal de Segurança proferida pelo secretário Adjunto 
Bruno Galoti Orlandi, este item ficou para uma próxima reunião. 3 - Assuntos gerais: 
o presidente Sr. Sérgio Del Bel elencou diversos serviços com determinação do Prefeito, 
como: legislação para perturbação do sossego; escada rolante; multa na questão de lixo 
na rua, entre outros. Apresenta um servi;o de força tarefa permanente todos os dias 24 
horas envolvendo todas as secretarias, uma equipe única saindo da guarda municipal  
com tablet, filmadora etc. A Polícia Militar participará quando for necessário. Projeto para 
implantar  uma  rotina  operacional  para  controlar  construções  em  áreas  de  risco, 
monitoramento aéreo para comparação de fotos. O Prefeito determinou que a Secretaria 
de Segurança providenciasse uma legislação para esses problemas, esclareceu que nem 
sempre o reclamante permite a entrada no seu imóvel. No Código de postura artigo 188, 
o proprietário do bar terá que manter a ordem no seu perímetro. Sr. Cláudio questiona 
quanto ao termo de ajustamento de conduta desses bailes nos clubes, e que todos os 
CONSEG`s  participavam,  hoje  esses  bailes  acontecem  em  casas  clandestinas.  Sr. 
Ronaldo  Taboada  propõe  a  instalação  de  câmeras  na  área  do  Valongo,  devido  a 
presença de 25 a 30 mil  visitas  no  Museu do Café.  Sr.l  presidente  esclarece que a 
Petrobrás ficou de comprar uma central para 19 (dezenove|) câmeras. Proposta de fazer 
um manifesto ao governo federal, estadual e municipal pedindo providências. O prefeito 
pediu que instale em toda a cidade, está sendo realizado um estudo com o departamento 
da DETIC para  implantação do  projeto  com 35 (trinta  e  cinco)  câmeras  DOMI  e  96 
(noventa  e  seis)  OCR que  leem a  placa  dos  carros,  o  mesmo  também está  sendo 
estudado pelo Estado, para fazer um convênio como contrapartida , todo ano recebemos 
uma verba parlamentar. O Sr. Sérgio comentou a visita que fez à Central de controle 
Operacional - CCO no Rio de Janeiro, não há  melhor no mundo, foi construído um prédio 
4 ou 5 andares com verba de 5 milhões em parceria com a IBM e LG. Existe um pré-
projeto de todas as secretarias integradas na CCO e será no saguão da prefeitura. Sr.  
Flávio Santana lê alguns laudos de intimação publicados no diário Oficial dos dias 16 e 
17 de julho, referente a multas, devido as fiscalizações. O Presidente fala dos avanços 
dessa  atual  gestão  como  a  compra  de  12  (doze)  viaturas  S10  cabine  dupla, 
equipamentos  de proteção,  mudança  de sede par  a  Av.  Ana  Costa  centralizando  os 
departamentos  (Guarda  Municipal  e  Defesa  Civil),  equipamentos  para  defesa  civil  
(aparelho para medição de chuva), cursos EAD para a Guarda Municipal, curso de inglês 
e espanhol, barracas sinalizadas com quadriciclos, bicicletas, e botes para fiscalização 
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no mar próximo a faixa de areia, banco de horas extras para GM, palestra sde prevenção 
primárias para população. Sr. Bolívar presidente do 1º CONSEG convida o Sr. Ronaldo 
Taboada para participar da reunião toda última segunda segunda-feira do mês as 19 
horas na Câmara Municipal de Santos. Sr. Evaldo Coratto coordenador da Secretaria de 
segurança do Estado de São Paulo agradece o convide e a oportunidade de falar dos 
Conselhos  de  Segurança  Comunitário  –  CONSEG,  que  realizou  29  (vinte  e  nove) 
encontros no Estado dos 645 municípios, hoje ampliados com atas eletrônicas. Comenta 
sobre a iluminação pública que em 2014 será de LED, onde 45 % das denúncias são 
sobre a iluminação. Sra. Patrícia da CET esclarece sobre a denúncia recebida sobre o 
transporte de crianças por outros ônibus, foi realizada uma fiscalização. Sr. Sérgio Del 
Bel agradece a presença de todos e convida  para próxima reunião no dia 14 de agosto,  
as 9 horas neste mesmo local. Nada mais havendo a tratar o Sr. Sérgio Del Bel  deu por 
encerrada a reunião.
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