
                  
                                                                                         
Relatório Informativo CONSEM – Nº 07/2013
Referência: AGO CONSEM/SANTOS – Mês de AGOSTO
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: 14/08/2013        Data do Relatório: 30/08/2013
Técnico(s) Responsável(eis): Cristina Helena Ribeiro dos Santos 
Entidades Participantes:
SESEG, GAB PREFEITO, CET, OUVIDORIA, SEDUC, ACS, 3º CONSEG, 2º CONSEG, POLÍCIA MILITAR, 
POLÍCIA CIVIL, ROTARY.

Síntese:o Presidente Sr. Sérgio Del Bel júnior deu início a reunião, agradece a presença 
de todos, justifica a ausência do Sr. Uriel que está em Brasília e apresenta a Dra. Mirian 
dos  Anjos  representando o  Dr.  Rony Oliveira  da  Delegacia  Seccional  e  o  Sr.  Flávio  
Jordão da Ouvidoria. Comenta sobre a falta de participação da população e sobre a 
proposta do Sr. Amorim presidente do 7º CONSEG para que todos os presidentes dos 
CONSEG`s  tenham  assento  neste  Conselho,  por  isso  precisa  da  aprovação  dos 
conselheiros e após mudança  na Lei.  Sr. Ronaldo Taboada diz ser interessante a vinda 
deles,  mas  questiona quanto  a  pauta  e  o  tempo na  reunião para  que não haja  um 
desgaste. Sr. Nogueira, Sr. Mario Bonamici e demais conselheiros também concordam. 
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 – Palestra sobre o Sistema de 
Ouvidoria Municipal proferida pelo Ouvidor Flávio Jordão: o Sr. Sérgio Del Bel passa 
a palavra para o Sr. Flávio Ramirez Jordão. 3 - Assuntos gerais: o Sr. Flávio Santana 
fala da parceria da Polícia Militar para que possa auxiliar em outras ocorrências e criou 
esse  canal  com  02  (duas)  pessoas  indicadas  para  fazer  esse  contato  com  os 
denunciantes. Sr. Sérgio Del Bel fala da importância dessa integração, com uma equipe 
multidisciplinar,  onde pretende melhorar essa integração PM e GM. Fala do Relatório 
RAIA e a proposta de colocar on-line no site da PMS. Sra. Celina Linhares comenta 
sobre a inauguração da Casa de Passagem Cristolândia durante a Semana Municipal  
sobre Drogas que acontece de 26 a 31 de agosto. Sr. Sérgio comenta que o Prefeito  
criou  o  Comitê  Gestor  sobre  Drogas  para  realização  de  parcerias  para  o  Programa 
Recomeço, as reuniões acontecem quinzenalmente; a Guarda Municipal encaminhou 30 
(trinta) pessoas em situação de rua, através da SEAS para cidade de origem; orientação 
para as entidades não distribuírem alimentação nas ruas; sobre a Atividade Delegada 
encontra-se na SESEG e aguarda a assinatura do Secretário  Estadual;  diferença de 
salários  entre  os  Guardas  Municipais  e  hoje  recebem  igualmente  insalubridade; 
aquisição de diversos materiais para segurança como: viaturas novas, jet-ski, bote com 
motor de popa, tendas para Guarda na faixa da areia para o verão; outros projetos em 
estudo, compra de mais 40 (quarenta) câmeras de monitoramento, com tudo isso os 
resultados estão aparecendo. Sr. Sérgio Del Bel agradece a presença de todos e convida 
para próxima reunião no dia 11 de setembro, as 9 horas neste mesmo local. Nada mais 
havendo a tratar o Sr. Sérgio Del Bel Júnior deu por encerrada a reunião.
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