
                  
                                                                                         
Relatório Informativo CONSEM – Nº 10/2013
Referência: AGO CONSEM/SANTOS – Mês de NOVEMBRO
Assunto: Ata da Reunião do Conselho de Segurança de Santos/PMS 
Local da Reunião: Rua XV de Novembro, 137 - 2º andar -  Associação Comercial de Santos
Data da Reunião: 13/11/2013        Data do Relatório: 25/11/2013
Técnico(s) Responsável(eis): Karine de Oliveira Malvásio 
Entidades Participantes:
SESEG,  GAB  PREFEITO,  CET,  COMEB,  6ºBPMI/I,  1ºCONSEG,  2ºCONSEG,  3ºCONSEG,  7ºCONSEG, 
Guarda Portuária, Sindicato das Empresas de Segurança Privada, Segurança Eletrônico, Serviços e Cursos 
de Formação do Estado de SP e demais convidados.

Síntese: o Sr. Sérgio Del Bel Junior presidiu a reunião. Agradeceu a presença de todos e 

iniciou a reunião.

Item 01 – Leitura e aprovação da ata anterior

Foi dispensada a leitura e a mesma foi aprovada sem ressalvas.

Item 02 – Segurança Pública

O Sr. Sérgio Del Bel Junior comunicou antecipadamente a entrega de novas viaturas, 

modelo S-10, cabine dupla, à Guarda Municipal, que substituirão os carros dos modelos 

Kombi e parati,  pois isso fará parte de uma mudança de conceito com o objetivo de 

melhorar  o  desempenho  da  Guarda.  Além  disso,  a  guarda  será  equipada  com 

quadriciclos,  patinetes,  seis  barracas,  reforço  do  efetivo  e  distribuição  de  folhetos  e 

pulseiras de identificação.

Também está previsto investimentos na área de monitoramento e todas as regiões serão 

contempladas, inclusive com câmeras tipo OCR.

O Sr. Sérgio Del Bel Junior explicou que o efetivo da Guarda é reduzido em relação a 

demanda e que já está aprovado aumento do efetivo para 2014. 

Na temporada de verão a prioridade será a praia.

O Sr.  Bolívar  dos Santos Xavier  questionou sobre a Atividade Delegada e o  O Sr. 

Sérgio Del Bel Junior  explicou que a Atividade Delegada é composta por duas fases 

burocráticas: 1) criar a lei municipal e 2) firmar o convênio. No momento está faltando a  

assinatura  do  Secretário  de  Segurança  Pública  do  Estado  de  São  Paulo  e  do 

Comandante, além disso falta o Plano de Trabalho para gerir o convênio, que já está 

sendo  providenciado.  Informou  que  não  será  necessária  a  utilização  da  Atividade 

Delegada na Operação Verão.
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A Operação Verão contará com 250 policias militares, da Academia do Barro Branco, do 

dia  26/12/2013 a 02/02/2014 e que no próximo ano a intenção é utilizar  policiais  da 

região.

O Sr. Uriel Villas Boas, se posicionou contra a Atividade Delegada e perguntou se é uma 

atividade exclusiva de Policia Militar e se a Polícia Civil não realiza esta atividade.

A Sra. Claudia Marangoni acredita que se o policial militar realiza atividade delegada, 

deve ser revista a carga horária da PM, falou ainda que o município está assumindo uma 

responsabilidade que é do Estado.

O Sr. Sérgio Del Bel Junior  explicou sobre a possibilidade do policial militar trabalhar, 

respeitando  as  horas  de  folga,  na  atividade  delegada  (O  policial  militar  se  inscreve 

voluntariamente, deve preencher os requisitos e não pode ter restrição médica)

O  Sr.  Paulo  Sergio  Garcia perguntou  se  a  Atividade  Delegada  em  

Santos será utilizada somente na fiscalização de ambulantes e o Sr.  Sérgio Del Bel 

explicou que o policial militar pode agir em outras situações e tem o dever de agir, no 

caso da atuação em Santos será definida por um Comitê Gestor que alocará os policias 

militares em lugares de interesse do município.

O Sr. Flávio Santana da Silva explanou sobre a importância da atividade delegada e do 

compromisso do Município. 

O Sr. Uriel Villas Boas comentou sobre o trabalho que os sindicatos realizam em relação 

a  redução  da  jornada  de  trabalho  para  atividades  profissionais  consideradas 

estressantes.

Sr. Sérgio Del Bel explicou aos membros como é realizada a distribuição do efetivo e de 

viaturas, verificando dados estatísticos e reclamações da população. 

O Sr. Sérgio Del Bel falou que a Segurança Pública não é só realizada pelo polícia e sim 

pela comunidade, às vezes uma intervenção ambiental melhora a Segurança Pública.

O Sr. Uriel Villas Boas elogiou a explanação e ressaltou a importância dos conselhos, a 

Sra Claudia Marangoni  disse que segurança pública é intervenção do poder público e 

população, não só Polícia Militar.

O Sr. Bolívar dos Santos Xavier falou que sempre convida o pessoal do Alegra Centro 

para participar das reuniões do CONSEG, porém ninguém participa.

O Sr. Sérgio Del Bel explicou que a causa do crime é multidisciplinar, várias causas para 

formar  um  crime  e  a  sociedade  quer  que  só  a  Polícia  Militar  aja.  A sociedade  é 



                  
                                                                                         
responsável e a família deve exercer o seu papel na Segurança Pública. Em relação ao 

Emissário Subimarino não é dever da Polícia Militar, é proibido vender bebida alcoólica a 

menores, já o consumo não existe lei que proíba. Os pais são responsáveis.

O  Sr. Paulo Sergio Garcia  entregou um conjunto de matérias publicadas referente a 

instalação de câmeras na cidade de Santos e se colocou a disposição para participar de 

estudos para instalação de câmeras.

Nada mais havendo a tratar o Sr. Sérgio Del Bel Junior deu por encerrada a reunião.

 Sérgio Del Bel Júnior
            Presidente do CONSEM/SANTOS                                                  

  Secretário Municipal de Segurança
                                           Prefeitura Municipal de Santos                                             
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