
                  
                                                                                         
Relatório Informativo CONSEM – Nº 02/2016
Referência: AGO CONSEM/SANTOS – Mês de Março
Assunto: Ata da Reunião do Conselho de Segurança de Santos/PMS 
Local da Reunião: Av. Gen. Francisco Glicério, 557 – Seccional da Porto Seguro
Data da Reunião: 09/03/2016        Data do Relatório: 08/04/2016
Técnico(s) Responsável(eis): Luana Li Yi Ng 
Entidades Participantes:

SESEG, SETUR, CET, SEDUC, SECID, SIEDI, SEMAM, COMEB, Polícia Civil, 
3º CONSEG e 7º CONSEG. 

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

Item 01 - Leitura e aprovação da ata de fevereiro de 2016
Foi dispensada a leitura da ata e aprovada sem ressalvas.

Item 02 – Informes do Gestor
O Sr. Bruno Orlandi informa que foi destinada uma emenda parlamentar via deputado
estadual no valor de R$ 2000.000,00 para a reforma do Canil da Guarda Municipal. Fala
sobre a denúncia a respeito das condições de funcionamento don canil e afirma que os
animais são alimentados de maneira adequeda com ração da marca Royal Canin, que
estão todos com as vacinas em dia e que o espaço que os animais são mantidos está
adequado.  Fala  que  a  necessidade  da  reforma  do  local  é  para  maior  conforto  dos
guardas municipais, que a infraestrutura do local precisa ser melhorada, mas que hoje a
Base Oswaldo Justos está a disposição para que os guardas municipais que trabalham
no canil façam as suas refeições e usem os vestuários.
O  Sr. Bruno Orlandi  informa que a lei que autoriza o convênio entre a prefeitura e a
Polícia Civil  para realização da atividade delegada foi aprovada. Será até 40 policiais
civis trabalhando no monitoramento urbano da cidade de Santos. A lei e a minuta do
convênio foram encaminhadas ao Governo do Estado de São Paulo para assinatura do
convênio.  Santos será a primeira cidade no estado de São Paulo com policiais civis
atuando na Atividade Delegada. Ainda com a Polícia Civil será formalizado através de
convênvio a formação para os guardas municipais que irão portar arma de fogo. Passa a
palavra para a Sra. Luana Ng para que informe aos conselheiros sobre o financiamento
aprovado para o Programa de Educação Cidadã.
A Sra. Luana Ng, coordenadora técnica do Programa de Educação Cidadã, informa que
foi  aprovado  pelo  Conselho  Municipal  dos  Direitos  da  Criança  e  do  Adolescente  de
Santos  a  verba  de  R$  154.389,00  para  a  continuidade  do  projeto  que  está  no  seu
segundo ano. Informa que dobrarão o número de escolas atendidas pelo projeto no ano
de 2016, serão ao todo oito escolas atendidas. Informa que as aulas do projeto iniciam
em abril.
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Item 3 – Assuntos Gerais
O  Sr. Luiz Maia confirma as colocações que o Sr. Bruno Orlandi fez em relação aos
convênios com a Polícia Civil. Informa que já iniciaram as nomeações de servidores do
concurso da Polícia Civil.
O  Sr.  Oscar Pereira fala das recorrentes agressões que os agentes de trânsito tem
sofrido ao realizarem o seu trabalho de fiscalização, principalmente na área do Gonzaga.
Pensa em armá-los com spray de gengibre para proteção pessoal.
O  Sr. Bruno Orlandi  concorda que o agente de trânsito precisa de equipamentos de
segurança para garantir a sua integridade física.
O Sr. Luiz Maia coloca que a região do 7° DP e Gonzaga são muito complicadas, que já
atuou como delegado lá e não tem nenhum interesse em voltar a trabalhar no local. Pois
apesar das pessoas terem uma condição financeira melhor, as pessoas nessa região são
muito mal educadas. 
O  Sr. Oscar Pereira coloca que no verão com o grande número de turistas não teve
nenhum problema na região,  mas que nesta  semana foram duas agressões na Rua
Pereira  Barreto  por  motoristas  que estavam sendo  autuados  pelo  agente  da CET,  a
situação é complicada porque os agentes de trânsito trabalham sozinhos e muitas vezes
são mulheres.
O  Sr.  Bonifácio  Rodrigues lembra  que  o  Dr.  Aranha  fala  sobre  a  incidência  de
autuações  na  região  e  questiona  se  a  Polícia  Militar  pode  multar,  se  a  questão  do
convênio já foi resolvida.
O Sr. Oscar Pereira disse que o convênio já foi renovado, que havia ficado parado por
dois meses, mas que a Polícia Militar já voltou a poder multar.
O  Sr.  Uriel  Villas Boas coloca que com a Atividade Delegada é complicada,  pois  o
policial já está cansado e ainda trabalha no seu horário de folga. Pede que todas as
delegacias possam voltar a funcionar nos finais de semana, principalmente a Delegacia
da Mulher. Questiona o porquê de não nomearem todos aqueles que são necessários e
passaram  no concurso. Fala sobre o caso do Rio de Janeiro, onde os policiais militares
reformados  e  soldados  do  exército  voltaram  a  atuar  na  segurança  promovendo
campanhas educativas.
O Sr. Luiz Maia explica que o fracionamento é por questões financeiras, mas o concurso
está no prazo e ainda há tempo hábil para nomear aqueles que estão aptos. Sobre as
delegacias, informa que não há prejuízo no atendimento e que nos finais de semana e à
noite as ocorrências são encaminhadas ao CPJ para investigação.
O Sr. Bruno Orlandi concorda que devemos promover o respeito aos policiais, guardas
municipais,  bombeiros e demais profissionais da área da segurança. Isso é uma das
propostas  do Programa de Educação Cidadã,  onde o guarda municipal  vai  a  escola
instruir a criança, inspirando através do exemplo. Pede para que o Sr. Uriel Villas Boas
traga mais informações sobre o caso do Rio de Janeiro para que possamos analisar a
legislação sobre o assunto e se é possível aplicar na nossa cidade.
O Sr. Bonfário Rodrigues coloca que hoje as crianças não respeitam os professores,
como queremos que quando esse forem adultos respeitem as autoridades? Os pais e as
crianças  não  respeitam  os  professores.  Crianças  agridem  os  professores,  por  que
quando cresceram não vão agredir as autoridade? Coloca que o 7° CONSEG vai apoiar a
CET, se manifestando contra as agressões aos agentes de trânsito.
O Sr. José Amorim pensa que é erro do governo a Atividade Delegada, o correto seria
melhorar os salários pagos aos policiais.



                  
                                                                                         
O Sr. Oscar Pereira coloca que a faixa viva não teve adesão porque as pessoas não são
educadas para isso. Santos é a cidade com o maior número de semáforos em proporção,
mas é uma cidade que multa pouco, precisamos fazer algo.
O Sr. Edson Santana acredita que Santos precisa ter mão inglesa, como no canal 4 com
a Avenida Afonso Pena.
O Sr.  Oscar  Pereira  fala  da  rotatória  feita  no  canal  7,  que  ficou  ótima,  mas  não
funcionou. 
O Sr. Edson Santana pensa que falta sinalização na rotatória do canal 7. 
O Sr. Bonifácio Rodrigues coloca que a faixa viva funciona no Gonzaga, mas temos o
problema das motos que passam nos corredores. Pensa que é necessário investir em
formação.
O Sr. José Amorim questiona se será feito algum esquema de segurança especial para
as manifestações do dia 13 de março.
O  Sr. Bruno Orlandi  responde que todos os órgãos de segurança estão mobilizados
para a data e que o planejamento já está traçado. Coloca que a cidade de Santos não
tem histórico de manifestações violentas e sim de movimentos pacíficos. 
Não  havendo  mais  assuntos  a  serem  tratados,  o  Sr.  Bruno  Orlandi agradece  a
participação de todos e em especial a do Sr. Bonifácio Rodrigues e à Porto Seguro pela
cessão do espaço,  lembra  que a  próxima reunião será  na Associação Comercial  de
Santos e encerra a reunião.

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