
                  
                                                                                         
Relatório Informativo CONSEM – Nº 11/2015
Referência: AGO CONSEM/SANTOS – Mês de Dezembro
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: 09/12/2015        Data do Relatório: 15/12/2015
Técnico(s) Responsável(eis): Luana Li Yi Ng 
Entidades Participantes:

SESEG,  SETUR,  CET,  SEPORT,  SEDUC,  SECID,  Polícia  Civil,  ACS,  1ºCONSEG,
2ºCONSEG, 3º CONSEG, 5º CONSEG e 7º CONSEG. 

Faltas  Justificadas:  Agostinha  Ambrósia  (GPM),  Luis  Trajano  (SIEDI)  e  José  Luiz  Pimentel
Amorim (7º CONSEG).

Síntese:  O  Sr.  Bruno Galoti  Orlandi  presidiu  a reunião,  justificou a ausência do Sr.
Sérgio Del Bel que está representando a Secretaria Muncipal de Segurança na reunião
da Agência Metropolitana AGEM e agradeceu a presença de todos.

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

Item 02 - Balanço das ações 2015 do CONSEM
O Sr. Bruno Orlandi faz a retrospectiva das ações e discussões do CONSEM do ano de
2015:  apresentação  das  ações  da  prefeitura  durante  o  combate  ao  incêndio  da
ULTRACARGO na Alemoa; ações conjuntas da força tarefa nos bares e entornos das
universidades  situadas  em  Santos;  comemoração  dos  nove  anos  do  CONSEM;
apresentação do Programa de Educação Cidadã e seus resultados; discussão sobre o
uso de armas de fogo pela Guarda Municipal nos CONSEGs; e palestras “Maioridade
Penal”,  “Núcleo  Especial  Criminal  (NECRIM)”  e  Visão  Social  Santos  (Índice  de
Desenvolvimento  Humano)”.  Coloca  que  acha  importante  trabalhar  para  que  seja
realizado um evento  em comemoração aos dez anos do CONSEM, mostrado a  sua
história  e  a sua importância,  que será em 09 de maio de 2016 e sugere criar  uma
comissão especial para discutir o formato do evento.
Os senhores José Nogueira (3º CONSEG), José Liberado (2º CONSEG), Mário Bonamici
(2ºCONSEG),  Bonifácio  Rodrigues  (7º  CONSEG)  e  as  senhoras  Ruth  Mirian  (5º
CONSEG) e Luana Ng se colocam a disposição para compor a comissão para discutir o
formato do evento. 
A Sra. Luana Ng ficou responsável em criar um grupo de e-mail para a comissão iniciar
a discussão.
O Sr. Bruno Orlandi informa que o Programa de Educação Cidadã formou 308 alunos
em 2015 e que o prefeito já autorizou e vai armar a Guarda Municipal com armas de
fogo.  Informa  também  que  Santos  está  em  primeiro  lugar  no  ranking  de  melhores
cidades para viver da revista Exame. Na área da segurança, a revista Exame faz menção
ao  aumento  do  número  de  câmeras  de  monitoramento  e  do  Sistema  Integrado  de
Monitoramento da cidade. 
O Sr. José Liberado lembra dos avanços com as reuniões itinerantes que aproxima o
CONSEM da comunidade.
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O  Sr. Bruno Orlandi concorda com a fala do Sr. José Liberado e lembra as reuniões
itinerantes já acontecem desde de agosto de 2014.
Item 3 – Assuntos Gerais
O  Sr. Luiz Maia agradece em nome da Polícia Civil  a participação e colaboração de
todos os conselheiros nas reuniões do CONSEM.
O  Sr.  Marcio Calves agradece a participação de todos os conselheiros e coloca as
instalações da Associação Comercial  à disposição do CONSEM para as reuniões do
próximo ano.
O  Sr. José Liberado pede a instalação de câmeras de monitoramento na área do 2º
CONSEG, principalmente nos bairros Campo Grande e Vila Belmiro.
O Sr. Bruno Orlandi  informa a Secretaria Municipal de Segurança já está trabalhando
nisso,  que o Capitão PM Douglas já indiciou os locais no Campo Grande, mas está
aguardando  a  autorização  da  Secretaria  Mucipal  de  Finanças  para  a  licitação  das
câmeras.
O  Sr.  José  Liberado  lamenta  que  poucos  vereadores  destinaram  verbas  para  a
Secretaria Municipal de Segurança.
O  Sr.  Bonifácio  Rodrigues  questiona  sobre  o  andamento  do  projeto  de  iluminação
pública, pois entende que o assunto afeta diretamente a àrea de segurança. Coloca o
exemplo das podas de árvores do bairro do Boqueirão que afetaram positivamente na
segurança do bairro.
O Sr. Bruno Orlandi informa que a primeira empresa contratada para fazer o projeto de
iluminação pública teve algumas dificuldades, mas que agora está andando.
A Sra. Ruth Mirian fala sobre a reunião do 5º CONSEG e traz a sugestão do Cap. PM
Elisiário  de utilizar  a  sala do 5º CONSEG para servir  a Polícia Civil  e Polícia Militar
durante o Carnaval 2016 ao invés de vendê-la como camarote ao público.
O  Sr. Bruno Orlandi lembra que o posto da Guarda Municipal é fixo e fica sempre a
disposição dos policiais no sambódromo, mas se for necessário poderá fazer o pedido ao
secretário de cultura.
O Sr. Bolivar dos Santos questiona quando será a inauguração da Base Comunitária do
Caruara.
O  Sr. Bruno Orlandi  informa que estão finalizando a reforma e que o Coronel Trovão
está  trabalhando na documentação do Termo de Cessão de Uso,  mas ainda falta  a
análise jurídica. As obras estão adiantadas, mas faltam ainda os mobiliários e os vidros.
Não  havendo  mais  assuntos  a  serem  tratados,  o  Sr.  Bruno  Orlandi agradece  a
participação de todos no dia de hoje e também durante todo o ano. Faz agradecimentos
especiais ao Sr. Luiz Maia pela parceria com a Polícia Militar, ao Sr. Marcio Calves pela
cessão do espaço da Associação Comercial de Santos, aos CONSEGs pelas pautas e
assuntos indicados para as reuniões e à colaboradora Diana que tem ajudado em muitos
temas relacionados à segurança no município. 

       Luana Li Yi Ng                                                    SÉRGIO DEL BEL JUNIOR
      SEACON/SESEG        Secretário Municipal de Segurança


