
            
Relatório Informativo CONSEM – Nº 02/2013
Referência: AGO CONSEM/SANTOS – Mês de março
Assunto: Ata da Reunião do Conselho de Segurança de Santos/PMS 
Local da Reunião: Rua XV de Novembro, 137 2. andar Associação Comercial 
de Santos
Data da Reunião: 20/03/2013        Data do Relatório: 25/03/2013
Técnico(s) Responsável(eis): Cristina Helena Ribeiro dos Santos 
Entidades Participantes:
SESEG,  GABINETE  PREFEITO,  GUARDA MUNICIPAL,  CET,  SEPORT,  SEDUC, 
SEDURB, OUVIDORIA, ACS, COMEB, OAB, 1º CONSEG, 3º CONSEG, 7º CONSEG, 
POLÍCIA  MILITAR,  POLÍCIA  CIVIL,  POLÍCIA  FEDERAL,  SMS,  FÓRUM  DA 
CIDADANIA,  SANTUÁRIO  DO  VALONGO,  DEFESA   CIVIL,  CODESP,  CTZN, 
CONCIDADANIA,  GOODCAR,  ACEBS,  ACBMACUCO,  GABINETE VER.  EVALDO, 
A.FRETADOS. 
Síntese:
O secretário adjunto Sr. Bruno Galoti Orlandi, representou e justificou a ausência do 
presidente do CONSEM e Secretário Municipal de Segurança o Sr. Sérgio Del Bel 
Júnior. Iniciou a reunião deste conselho, agradecendo a presença de todos, e em 
seguida passou para a pauta. Item 1 – Leitura e aprovação da ata anterior: propõe 
que  a  leitura  seja  dispensada,  pois  a  mesma  foi  enviada  por  e-mail,  coloca  em 
votação a aprovação da ata do mês de fevereiro, sendo aprovada sem ressalvas. 
Item 2 – Eleição para Diretoria Executiva: os eleitos para a Diretoria Executiva do 
Consem foram: vice-presidente, Ronaldo Taboada, diretor da Associação Comercial 
de Santos; 1.º secretário, Flávio de Brito Júnior, comandante da Guarda Municipal; e 
2.º  secretário,  Oscar  Pereira  da  Silva,  diretor  operacional  da  Companhia  de 
Engenharia  de  Tráfego (CET).  Item –  3  Composição das  Câmaras Setoriais  e 
Comissão  para  2.  Conferência  Municipal  de  Segurança: o  Sr.  Bruno  Orlandi 
orienta  que  os  membros  natos  escolham uma das  03  (três)  Câmaras,  sendo  I  - 
Câmara de  Relações  Públicas,  II  -  Câmara de  Planejamento  e  Coordenação  de 
Programas  e  Projetos   e  III  -   Câmara de  Legislação,  após  a  composição  das 
câmaras cada uma precisará de um coordenador e um relator, que se reunirão após o 
encontro  do  Consem,  para  definirem as ações desses órgãos.  Para  coordenar  o 
Núcleo  Técnico  ficou  responsável  a  Sra.  Cristina  Helena  Ribeiro  dos  Santos 
funcionária  da  Secretaria  Municipal  de  Segurança.  O  Sr.  Bruno  Galoti  Orlandi 
convidou  05  (cinco)  membros  natos  para  compor  a  comissão  para  discutir  os 
preparativos para a 2.ª Conferência Municipal de Segurança, que ainda não tem data 
programada.  Orlandi lembrou que as propostas debatidas no evento municipal serão 
encaminhadas à conferência estadual e, posteriormente, à nacional. A comissão ficou 
com os  seguintes  representantes:  Sra.  Celina  Linhares  da  Ouvidoria  Pública,  Sr. 
Flávio de Brito Júnior da Guarda Municipal, Sr. Júlio Rodrigues do 1. CONSEG, o Sr.  
TEN.PM. Dennys da Polícia Militar e a Sra. Mirian Anjos da Delegacia Seccional de 
Santos como convidada, devendo agendar posteriormente, uma reunião no gabinete 
da SESEG. 4 -  Assuntos gerais.  A representante da Ouvidoria Pública Municipal, 
Celina Linhares, convidou os participantes a comparecerem à próxima audiência do 
Viva o Bairro, marcada para sábado, 16 de março de 2013, às 9 horas, na Escola 



            
Municipal Padre Waldemar Valle Martins, na Rua 28 de Setembro, 201, no Macuco, 
informando que o prefeito Paulo Alexandre Barbosa e os 21 (Vinte e um) secretários 
municipais estarão presentes, para ouvir propostas e reivindicações de moradores do 
Macuco, Encruzilhada e Estuário. Cada munícipe poderá falar durante 2 minutos. A 
solicitação será encaminhada pela Ouvidoria ao setor correspondente, com prazo de 
resposta  de  30  dias.  O  Sr.  Júlio  Domingues  primeiro  secretário  do  1.  Conseg  - 
Conselho Comunitário de Segurança -  comenta a questão do estacionamento em 
frente às escolas particulares e até as públicas, para embarque e desembarque de 
alunos,  alega que as placas existentes não são viáveis. O Sr. Antônio Marcos Vaz 
presidente da Associação dos Condutores de transporte escolar, solicitou que a CET 
resolva  o  assunto,  porque  carros  particulares  ocupam  os  espaços  destinados  a 
peruas, vans e ônibus escolares, colocando em risco a segurança das crianças que 
precisam  descer  ou  subir  a  bordo  dos  veículos,  a  proposta  é  que  haja  vaga 
regulamentada para o transporte escolar A CET vai estudar o problema, mas Oscar 
Pereira da Silva adiantou que motos da companhia vão circular em frente às escolas 
para coibir os abusos. A Sra. Tânia Maria da Secretaria de Educação justifica que os 
inspetores de alunos não tem condições de atender  a todos os condutores. Outro 
ponto  abordado  por  Julio  Domingues  foi  a  proposta  de  a  Prefeitura  de  Santos 
organizar um ambiente que propicie assistência aos moradores de rua, com barracas 
de artesanato, distribuição de alimentos e outras atividades, inclusive de atendimento 
médico, em iniciativa de parceria entre o Poder Público e a iniciativa privada. Luci  
Freitas, falando como cidadã, se propôs a colaborar como voluntária pelo Fórum da 
cidadania na Conferência Municipal de Segurança, disse que é importante que os 26 
(vinte e seis) conselhos municipais e as 04 (quatro) comissões promovam um diálogo 
entre si, para que as questões debatidas em um conselho sejam conhecidas pelos 
demais, falou do Portal dos Conselhos no site da Prefeitura de Santos, também disse 
que esteve na Câmara Municipal  e solicitou aos vereadores que pelo menos um 
assessor participe das reuniões dos conselhos municipais. Ela pediu que o Município 
se integre ao Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci), 
desenvolvido pelo Ministério da Justiça. O Pronasci articula políticas de segurança 
com ações sociais,  prioriza  a  prevenção e  busca atingir  as  causas que levam à 
violência, sem abrir mão das estratégias de ordenamento social e segurança pública. 
O  Sr.  Bruno  Orlandi  respondeu  que  a  integração  de  Santos  ao  Pronasci  é  de 
interesse da Administração Municipal, mas em 2013 não será possível, porque há 
necessidade de contrapartida financeira da Prefeitura, não prevista para o orçamento 
deste ano. "A nossa expectativa é que em 2014 consigamos fazer parte do programa 
nacional". O representante comunitário do Bairro do Macuco, Nilson Sartori, solicitou 
à  Prefeitura  que  feche  a  linha  férrea  nos  trechos  que  envolvem as  ruas  Batista 
Pereira, 28 de Setembro e Padre Anchieta, que são ocupadas por moradores de ruas. 
A Ouvidoria anotou a reivindicação e aproveitou para convidar Sartori a participar do 
Viva  o  Bairro  no  próximo  sábado  e  apresentar  pessoalmente  a  reivindicação  ao 
prefeito e ao secretário municipal responsável. Também foi feito um convite para o 
debate sobre Tráfico de Mulheres - Crime sem Fronteiras / Enfrentamento ao Tráfico  
de Pessoas no Brasil: Combate à Vulnerabilidade Social e ao Tráfico de Mulheres. O 
evento faz parte do XI Encontro COMMULHER e ocorrerá na sexta-feira, 15 de março 



            
de 2013, a partir das 8h30, no Auditório do Bloco E da Universidade Santa Cecília  
(Unisanta), na Rua Cesário Mota, 8, no Boqueirão. As apresentações ficarão a cargo 
de  Verônica  Maria  Teresi,  mestre  em Direito  Internacional  e  ex-coordenadora  da 
Comissão Municipal de Enfrentamento à Violência Sexual Infanto-Juvenil de Santos; 
Juliana Armedi, coordenadora do Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e 
integrante da Comissão para a Erradicação do Trabalho Escravo, junto à Secretaria 
da Justiça e da Defesa da Cidadania do Estado de São Paulo;  e Carlos Alberto 
Carmello Júnior, promotor de justiça da Vara da Infância e Juventude da Comarca de 
Santos. Nada mais havendo a tratar o Sr. Bruno Galoti Orlandi agradeceu a presença 
de todos e deu por encerrada a reunião.

 Cristina Helena Ribeiro dos Santos                                                      Sérgio Del Bel Júnior
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