
                           

Relatório Informativo CONSEM – Nº 11 /2012
Referência: AGO CONSEM/SESEG – Mês de Dezembro
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: 12/12/2012                         Data do Relatório: 18/12/2012
Técnico(s) Responsável(eis): Cristina Helena Ribeiro dos Santos 

Entidades Participantes:
SESEG, ACS, COMEB, 3º CONSEG, 5º CONSEG, 7º CONSEG, POLÍCIA CIENTÍFICA, POLÍCIA 
FEDERAL, COMAD, A.C.B. Macuco, SETUR, FORUM DA CIDADANIA, SOC. M. MORRO SÃO 
BENTO.

Síntese:
O  Sr.  Cláudio  Marques  Trovão,  presidente  do  CONSEM  e  Secretário  Municipal  de 
Segurança, inicia a reunião agradecendo a presença de todos e passa para a pauta. Item 
1 - Aprovação da ata anterior: coloca em votação a aprovação da ata do mês  de outubro 
com as devidas correções, e a ata de novembro, as mesmas foram aprovadas. Item 2 – 
Encerramento e balanço geral de 2012: O Sr. Cláudio Trovão comunica que recebeu a 
visita no dia 11/12/12 dos novos representantes da SESEG, Cel.PM Sérgio  Del Bel  Júnior 
como secretário de Segurança e o Cel.PM Flávio Brito Júnior para o comando da Guarda 
Municipal. A Sra Cláudia  comenta que existe uma conta específica para o recebimento da 
taxa do bombeiro que vem no IPTU, e para  2014 tornar-se obrigatório o pagamento 
pelo municípe. O Presidente esclarece que é obrigação do Estado cuidar da corporação 
do bombeiro, e acaba investindo com alimentação e manutenção ao invés de investir na 
Guarda Municipal. Foram 900 mil gastos com alimentação ano de 2012, sendo que houve 
um aumento para 1.500 milhão para 2013. A Presidente Dilma Rossef assinou um decreto 
para os profissionais que trabalham com segurança e andam armado, baseada na CLT. 
Esclareceu sobre os gastos com materiais e sugeriu que na próxima reunião com o novo 
secretário, peçamos a divulgação desses dados, transparência no IPTU com o valor da 
arrecadação  e  os  gastos  com  os  equipamentos  adquiridos.  Outra  proposta  é  a  de 
transparência  do  orçamento,  que  seja  pauta  bimestral  nas  reuniões  do  CONSEM. 
Comentou  sobre  uma  ambulância  UTI  encostada  no  pátio  comprada  utilizar  para 
monitoramento na defesa civil. Sr. Rogério Rebelo sugeri que acompanhem pelo portal de 
transparência na internet no site da prefeitura, lá apresenta quanto entrou e quanto gastou. 
Existe  um  canal  direto  onde  você  sugeri  o  que  deseja,  no  dia  da  audiência  essas 
sugestões são lidas. Sr. Cláudio fala da gestão participativa, que é fundamental, propõe 
sugerir para nova gestão, fala também da atividade delegada, transferência do estado para 
o município,  utilizar  o  funcionário em hora de folga.  Existem 02 (duas) correntes:  1-  o 
Policial ganhar bem e descansar, e 2- ganhando bem ou mal eles vão fazer bico. Outro 
assunto foi sobre o planejamento estratégico, não conseguiram controlar o crescimentos 
de imóveis invadidos e avanço das favelas,  avanço é crime ambiental.  Precisa de um 
Plano  de  contingência  e  congelamento  para  2013,  mas  não  existe  verba  para  essa 
atividade. Sra. Cláudia comenta que na cidade Guarujá, as casas estão sendo demolidas e 
removidas, aqui isso não acontece. Sr. Cláudio esclarece que existe uma falha, não há 
uma fiscalização enquanto estão sendo construída, depois que entra fica difícil retirar,  para 
isso tem a força tarefa, notifica-se e não chega ao fim. A Sra. Cristina esclarece sobre as 
antigas seções das regionais que foram extintas, como a Seção de Assuntos Comunitários 
e a Seção de apoio as Habitações subnormais, a vistoria era semanal. Sra. Ruth comenta 
da falta de controle nas favelas, saíram 480 famílias para o conjunto Pelé II, hoje tem 52 a 
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mais do que tinha. Sra. Cláudia apresenta o Sr. Valter morador no Morro São Bento, está 
preocupado com a retirada da base da Polícia de lá, a base do Morro da Nova Cintra está 
na  lagoa,  base PM sempre  fechada na São Bento  podem ficar  24h,  alegam que não 
podem ficar 24 horas, por que precisam rondar todos os morros. Cresceu muito os assaltos 
a caminhões das Casas Bahia e da Coca-Cola. Elogiou o PM Carolino, um companheiro 
para  a  comunidade.  Agradece  as  secretarias  de  Segurança  e  Turismo  com  a  Linha 
Conheça Santos – Morros.  Propostas: criar um posto policial  no Morro São Bento; 
realizar  as  reuniões  do  CONSEG  nos  morros;  exigir  dos  novos  secretários 
qualidade  dos  serviços;  criar  uma  comissão  para  Conferência  Municipal  de 
Segurança para 2013; retorno da Polícia de Trânsito e da Polícia Ambiental; alojar 
em uma sala para cada CONSEG no bairro correspondente com um guardião para 
auxiliar  no atendimento,  de  preferência  nas  regionais;  convocar  as  polícias  para 
apresentação do planejamento de execução dos trabalhos. Para finalizar o Sr. Cláudio 
Trovão  revisou  todas  as  ações  de  2012  e  desde  a  criação  deste  Conselho,  citou  as 
campanhas,  conferência,  programas,  projetos  e  eventos.  Item  3  -  Assuntos  gerais: 
convites para lançamento da pedra fundamental – hospital  dia 12 de dezembro, às 16 
horas  na  Casa  da  Criança,  que  será  financiado  pelo  Banco  Mundial,  e  reunião  do  7. 
CONSEG na Porto Seguro às 17 horas. Sr. Cláudio Trovão agradece a presença de todos . 
Nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada a reunião.

      Cristina Helena Ribeiro dos Santos                                                            Cláudio Marques Trovão 
Chefe da Seção de Apoio aos Conselhos-Segurança/SESEG                 Presidente do CONSEM/SANTOS 
                                      Secretário Municipal de Segurança
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