
                  
                                                                                         
Relatório Informativo CONSEM – Nº 05/2015
Referência: AGO CONSEM/SANTOS – Mês de Junho
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: 10/06/2015        Data do Relatório: 01/07/2015
Técnico(s) Responsável(eis): Luana Li Yi Ng 
Entidades Participantes:

SESEG,  SETUR,  CET,  SEPORT,  SEDUC,  SECID,  SEAS,  SEMAM, Polícia  Civil,  Polícia
Militar, ACS, Guarda Portuária, Sindicato das Empresas de Segurança Privada, Segurança
Eletronica, Serviços de Escolta e Cursos de Formação do Estado de SP, 3º CONSEG, 5º
CONSEG, 7º CONSEG. 
Faltas Justificadas: José Rodrigues (2º CONSEG), José Luiz Pimentel Amorim (7º CONSEG),
Mario Bonamici (2º CONSEG), Luis Trajano de Oliveira (SIEDI), Flávio Santana da Silva (GPM).

Síntese:  O  Sr.  Bruno  Galoti  Orlandi presidiu  a  reunião,  justificando  a  ausência  do
secretário Sérgio Del Bel e agradeceu a presença de todos.

Item 01- Leitura e aprovação da ata de maio de 2015
Foi dispensada a leitura da ata e aprovada sem ressalvas.

Item 02 – Apresentação do Programa de Educação Cidadã
O  Sr.  Bruno  Galoti  Orlandi  inicia  falando  sobre  o  Programa  de  Educação  Cidadã,
iniciativa que partiu da Secretaria Municipal de Segurança em parceria com a Secretaria
Municipal de Educação e com o patrocínio do CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos
da  Criança  e  do  Adolescente  de  Santos.  Explicou  que  o  projeto  piloto  atendeu  três
escolas: UME José Carlos de Azevedo Júnior, UME Martins Fontes e UME Pedro II. A
equipe com cinco guardas municipais atuaram nas escolas trabalhando com a prevenção
às drogas e a formatura desse ciclo será no próximo dia 19 de junho no SESC. Pede
para que a Sra. Luana Ng, secretária executiva do CONSEM apresente os slides com
mais informações do projeto.
A  Sra.  Luana  Ng fez  a  apresentação  do  projeto  com  fotos  e  explicou  que  foram
atendidas 8 salas de 6º anos das três escolas, já citadas pelo Sr. Bruno Orlandi, e que
cinco guardas municipais atuaram como facilitadores do projeto. Ao longo de três meses
foram realizados 10 encontros por sala, nos quais os guardas municipais trabalharam
diversos assuntos relacionados ao desenvolvimento de competências individuais como
fator de auto proteção à prevenção ao uso de drogas e informações sobre os efeitos e
consequencias  das  drogas  lícitas  e  ilícitas.  Falou  sobre  a  eleição  do  mascote  do
Programa de Educação Cidadã, que através de uma atividade lúdica ensinou aos alunos
como funciona uma eleição e a democracia, além de envolver os alunos no processo de
construção conjunta da identidade do programa. Mostrou imagens do desfile de auto
estima da UME Martins Fontes, atividade complementar do programa, sugerido pelos
próprios alunos que envolveu a escola e os pais. Fala que as avaliações dos professores
e da equipe técnica das escolas foram todas positivas, que os alunos dos outros anos
ficam  curiosos  e  questinam  quando  o  programa  irá  atendê-los  e  que  os  alunos
participantes do programa gostam das aulas e mantêm uma relação de carinho com os
guardas municipais.
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O Sr. Bruno Galoti Orlandi fala do empenho e do trabalho realizado pela servidora Sra.
Luana Ng no Programa de Educação Cidadã, que iniciou na escrita do projeto, passando
pela captação do recurso e agora no acompanhamento da execução do projeto junto aos
guardas  municipais.  Agradece  a  Sra.  Luana  Ng  pela  apresentação  e  pelo  trabalho
realizado. 
O Sr. Bonifácio Rodrigues questiona se o Programa de Educação Cidadã irá continuar. 
O Sr. Bruno Galoti Orlandi responde que a intenção é atender a UME Avelino da Paz
Vieira no próximo semestre, mas ainda depende de acertos. Fala da possibilidade de
captar  recursos por  mais um ano no CMDCA, mas acredita  que é importante que o
Programa de Educação Cidadã se torne uma política pública. 
O Sr. Bonifácio Rodrigues convida a Sra. Luana Ng para que apresente o Programa de
Educação Cidadã no 7º CONSEG, pois iniciativas como esta da Secretaria Municipal de
Segurança precisam ser divulgadas para a sociedade. 
O  Sr.  Bruno  Galoti  Orlandi  agradece  a  parceria  do  7º  CONSEG e  entende  que  a
educação é prioridade. Pede para que o Sr. Bonifácio Rodrigues combine uma data com
a Sra. Luana Ng para a apresentação.
O Sr. Manuel Santalla questiona se não existe a possibilidade de incluir o Programa de
Educação Cidadã na grade curricular da escola.
O  Sr. Bruno Galoti Orlandi informa que a equipe do programa ainda é pequena com
apenas cinco guardas municipais. 
A Sra.  Luana Ng coloca que a  prevenção para  ser  efetiva  precisa  ter  um programa
contínuo. Deve-se pensar na ampliação para outras escolas, mas é muito importante
investir  no  atendimento  às  séries  iniciais  e  séries  finais  do  Ensino Fundamental  nas
mesmas escolas  já  atendidas.  Para  que  a  expansão  seja  possível,  são  necessários
recursos  financeiros  para  a  realização  da  formatura,  confecção  de  materias  e
capacitação  para  os  guardas  municipais.  É  necessário  acompanhar  as  escolas  que
recebem essa intervenção com as demais para mensurar os resultados conquistados.
O Sr. Bruno Galoti Orlandi fala da importância da família presente para o sucesso da
intervenção. 
A  Sra.  Luciane Galhego, representante  da SEDUC, coloca que o  município  tem 81
escolas e apenas 20 escolas do 6º ao 9º ano e que esse público adolescente é o mais
críticos.  
O  Sr.  Bruno  Galoti  Orlandi  informa  que o  diagnóstico  realizado  nas  escolas
participantes aponta que algumas das crianças dos 6º anos já experimentaram algum tipo
de droga. Pensa que apesar de ser mais difícil, precisamos ampliar o projeto para os
menores, pois a prevenção só é efetiva quando chega antes da experiementação.
A Sra. Rosana Gomes entende a importância do projeto, que justifica o patrocínio do
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Santos. Sugere que os
dados recolhidos no diagnóstico justifiquem a formatação de um projeto de lei  para o
Programa de Educação Cidadã, pois isso garante que esse projeto irá ter continuidade
nos próximos governos,  usa como exemplo o “Vovô Sabe Tudo”.  Lembra que temos
territórios onde a questão da drogadição é muito clara. 
O Sr. Bruno Galoti Orlandi entende a necessidade do projeto ser uma política pública e
que  todos  que  fazem  parte  do  governo  sabem  da  importância  de  ter  os  recursos
financeiros garantidos com dotação orçamentária específica. 



                  
                                                                                         
A Sra. Romilda Timan comenta sobre um projeto de Campinas sobre a influência dos
mais velhos sobre os mais novos. 
Item 3 – Assuntos Gerais
O Sr. Uriel Villas Boas fala dos problemas com segurança, dos assaltos, das ameaças e
da tendencia da população pedir  mais policiais  militares  na rua.  Deseja  uma política
efetiva de segurança que envolvam a Guarda Municipal, a Polícia Militar, a Polícia Civil e
a sociedade. Informa que moradores de um bairro nobre questionam a burocracia para
abertura  de  um  comércio.  Questiona  como  a  comunidade  pode  agir  na  área  de
segurança preventiva e como podemos agir de forma conjunta que leve em consideração
prevenção, repressão e ações sociais. 
O Sr. Bruno Galoti Orlandi coloca que é complicada a situação, é necessária a análise
com relação a instalação de novos comércios, pois ao mesmo tempo que pode ser boa
forma de melhorar a segurança, também pode se tornar ponto de algazarra. Vê com bons
olhos o trabalho desenvolvido pela AGEM. Estão sendo realizadas forças tarefas com o
apoio da Polícia Militar e Polícia Civil e Guarda Municipal. É utópico colocar um policial a
cada esquina. 
A Sra. Ruth Mirian fala sobre o caso da Praça da Paz Universal. Pensa que o Viva Bairro
é uma ferramenta para a população unir forças com o governo e resolver os problemas,
ao invés de agredir os gestores. Coloca que se a população ocupasse o espaço da Praça
da Paz Universal o traficante não ia até lá, mas se a Polícia Militar vai lá e ocupa o
espaço a comunidade quer apedrejar e ostilizar. Precisamos cuidar do nosso espaço,
quando a polícia chega a comunidade deveria aplaudir. 
A Sra. Romilda Timan fala que na pasta de turismo primeiro define-se o tipo de público
que é desejável. É necessário pensar bem como é feita a ocupação, pois depende do
que é e como é, já sabemos que público esperar.  
O PM Milton Alfeu coloca que não adianta colocar uma festa no melhor lugar da cidade
e colocar  músicas sem conteúdo,  pois  já  imagina-se  qual  público  que será  atingido.
Pensa que a sociedade está regredindo culturalmente. A arte hoje é pixar monumento. 
A Sra. Romilda Timan coloca que falta cultura para as pessoas, estamos nivelando por
baixo.
A  Sra.  Rosana Gomes entende que precisamos revitalizar  áreas e é necessário um
planejamento integrado com todas as políticas que compõe o governo. A cultura precisa
estar  presente  em  toda  a  cidade,  temos  que  levar  ações  a  esses  locais  mais
marginalizados. 
O  Sr.  Bonifácio  Rodrigues lembra  que  a  prefeitura  está  assumindo  a  parte  da
iluminação pública e isso é muito importante para a segurança, pois uma boa iluminação
é tão importante como um policial na rua. Precisamos integrar a prefeitura e CPFL para
que realizem as podas das árvores, pois muitas vezes a prefeitura deixa de podar as
árvores, porque a CPFL não desligou a energia elétrica. Não está fácil andar em alguns
lugares e ele que mora no Gonzaga às vezes não passa em algumas ruas por causa da
escuridão. 
O  Sr. Bruno Galoti Orlandi informa que saiu uma nova diretriz que estabelece que o
município é responsável  pela iluminação pública e com isso vai  melhorar  muito  essa
questão aqui  em Santos. As árvores crescem muito e muitas são protegidas pela lei
ambiental.   
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A  Sra.  Romilda  Timan lembra  da  importancia  das  árvores  para  garantir  o  conforto
térmico no verão. Temos que pensar a respeito da questão das podas, existem muitas
árvores tombadas pela CONDEPASA.
A Sra. Rosana Gomes convida todos os presentes para o Seminário do CM-PETI que
será na próxima sexta-feira, dia 12 de junho, no consistório da UNISANTA.
A  Sra.  Luana Ng reforça o convite  aos presentes para a formatura do Programa de
Educação Cidadã que será dia 19 de junho às 14h no SESC Santos.
Não  havendo  mais  assunto  a  ser  tratado,  o  Sr.  Bruno  Galoti  Orlandi  agradece  a
presença de todos e encerra a reunião.

       Luana Li Yi Ng                                                    BRUNO GALOTI ORLANDI
      SEACON/SESEG        Secretário Adjunto de Segurança


