
                  
                                                                                         
Relatório Informativo CONSEM – Nº 09/2014
Referência: AGO CONSEM/SANTOS – Mês de Outubro
Assunto: Ata da Reunião do Conselho de Segurança de Santos/PMS 
Local da Reunião: Av. Ana Costa, 318/340, Hipermercado Extra, Gonzaga, Santos/SP
Data da Reunião: 08/10/2014        Data do Relatório: 10/10/2014
Técnico(s) Responsável(eis): Mônica Rodrigues Marin 
Entidades Participantes:

SESEG,  CET, SEPORT, SEDUC, Ouvidoria, SESERP, SECID, SEMAM, SEAS, COMEB, Polícia Militar, Polícia
Civil,  Guarda Portuária, Sindicato das Empresas de Segurança Privada, Segurança Eletrônica, Serviços de
Escoltas e Curso de Formação do Estado de São Paulo, 2ºCONSEG, 3ºCONSEG, 5º CONSEG e 7ºCONSEG. 

Síntese:  o  Sr.  Bruno Galoti  Orlandi presidiu  a reunião,  justificou a ausência do Sr.

Secretário Sérgio Del Bel Júnior, agradeceu a presença de todos e ao Sr. José Liberado

por ceder o espaço para a reunião itinerante. Informou que está no aguardo do ofício do

Rotary com a indicação dos membros para nomear a composição da Gestão 2014/2015

do CONSEM.

Item 01- Leitura e aprovação da ata anterior

Foi dispensada a leitura da ata e aprovada sem ressalvas.

Item 02 – Palestra da Drª Claúdia Haddad,  Chefe de Departamento de Tecnologia da

Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação de Santos, sobre o tema “Centro

Integrado  de  Atendimento  e  Monitoramento  Urbano  de  Santos”  –  Centro  de

Controle Operacional – CCO/Santos;

Foi  sugerido  pelos  presentes  que  a  CETESB  fizesse  parte  da  composição  do

CCO/Santos,  devido  aos  acidentes  com  derramamento  de  produtos  químicos.  Foi

colocado também que a CETESB já possui um sistema de monitoramento semelhante ao

proposta pelo CCO para controlar o trafego de caminhões com produtos químicos.

A Sra. Claúdia Haddad aceita a sugestão, pois entende que é pertinente a proposta do

CCO/Santos, e irá fazer contato para tentar incluí-los no projeto.

Item 03 – Assuntos Gerais

A Sra. Ana Lúcia relatou a sua preocupação com a área continental por conta dos furtos

e sugere que a Guarda Municipal deve permanecer 24 horas por dia na área continental.

O  Sr. José Carlos comentou que o bairro Quilombo merece atenção, que é um bairro

esquecido.

O  Sr.  Bruno Galoti  Orlandi informou que a  Polícia  Militar  vai  receber  remuneração

adicional, como incentivo, para trabalhar na área continental.  Informou também que a

Guarda Municipal atua em período integral, 24 horas por dia, na área continental.
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O  Sr.  José  Carlos relatou  que  mesmo constando  na  planilha,  os  Prontos  Socorros

Centrais (PS) não tem Guardas Municipais nos períodos diurnos e noturnos e que esta

falta de Guarda Municipais possibilita a entrada de pessoas não pertinentes ao ambiente

hospitalar, causando transtornos aos funcionários do PS e munícipes.

O Sr. Bruno Galoti Orlandi informou que repassará o relato ao Comandante da Guarda

Municipal  para  tomar  providências.  Falou  sobre  o  aumento  do  efetivo  da  Guarda

Municipal,  que  já  convocou  mais  guardas  municipais  e  está  tentando  solucionar

problemas semelhantes ao dos Pronto Socorros. Elogiou o trabalho da Guarda Municipal

no Projeto Eleições que aconteceu no dia 05/10/2014, onde realizaram o patrulhamento

aos colégios, realizando flagrantes na apreensão de propaganda eleitoral irregular.

O Sr. Pedro Estevão sugeriu que quando apreendido o material de propaganda eleitoral

irregular seja gerada uma multa ao partido.

O  Sr.  Bruno  Galoti  Orlandi respondeu  que  existem entraves  legais,  que  a  Guarda

Municipal  fiscaliza, apreende e constata a infração, mas para encaminhar a multa ao

partido que agiu de forma irregular, não é de nossa competência.

O Sr. José Liberado, em nome do Sindicado dos Feirantes, solicitou maior atuação da

Guarda Municipal e da CET nas feira livres, para coibir no interior das feiras livres o

tráfego de bicicletas e motocicletas. Comentou que existem placas na Avenida Pinheiro

Machado direcionando o caminho para São Paulo, mas ao chegar na Avenida Ana Costa

não há sinalização para São Paulo, pede melhorias na sinalização.

O Sr. Bruno Galoti Orlandi pediu que a solicitação seja encaminhada diretamente para

a  representante da CET, que encontrava-se presente na reunião.

O Sr. Alexandre Moraes informou que no cruzamento da descida do morro no Marapé

(Avenida  Moura  Ribeiro  com  Avenida  Carvalho  de  Mendonça)  ocorrem  diversos

acidentes e que já foram solicitadas providências, mas sem sucesso. Solicita a colocação

de uma lombada no local, pois acredita que a situação tende a piorar devido a construção

do residencial Acqua Play que tem a entrada do seu estacionamento próxima a descida

do morro.

A Sra. Patrícia Nascimento informou que foram colocados agentes no local para minizar

a ocorrência de acidentes, pediu o número de protocolo para dar continuidade ao trâmite

da solicitação. 

O Sr. Alexandre Moraes informou que não possuia o número do protocolo no momento.



                  
                                                                                         
O  Sr.  Bruno  Galoti  Orlandi sugeriu  que  independente  do  número  de  protocolo  a

reclamação seja levada adiante para análise pela CET.

O Sr. Valter Júnior informou que desde o dia 02 de de setembro a SEAS, com apoio da

Polícia Militar, Guarda Municipal e Consultório na Rua, vem realizando ações intensivas

na região da Gruta, bairro José Menino, para abordagem e encaminhamento de pessoas

em situação de rua.  

O Sr. Bruno Galoti Orlandi complementou dizendo que a força tarefa realizada, além de

ser uma prestação de serviço social, é uma tentativa de acabar com o foco de drogas no

local.

O  Sr.  Bonifácio informou que  houve  uma força  tarefa  com a  Guarda  Municipal  em

conjunto com a Polícia Militar, agradeceu a colaboração de todos e informou que a força

tarefa terá continuidade.

O Sr. Bruno Galoti Orlandi informou que a próxima reunião do CONSEM será realizada

na Associação Comercial de Santos e avaliou como positivo as reuniões itinerantes.  

Não  havendo  mais  assuntos  a  se  tratar  o  Sr.  Bruno  Galoti  Orlandi agradeceu  a

presença de todos e deu por encerrada a reunião.

      Mônica R. Marin                                                             Bruno Galoti Orlandi
      SEACON/SESEG                                                                Secretário Adjunto de Segurança
      (em substituição)                        
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