
                  
                                                                                         
Relatório Informativo CONSEM – Nº 09/2013
Referência: AGO CONSEM/SANTOS – Mês de OUTUBRO
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: 09/10/2013        Data do Relatório: 17/10/2013
Técnico(s) Responsável(eis): Luana Li Yi Ng 
Entidades Participantes:
SESEG,  GAB  PREFEITO,  CET,  SEPORT,  SEDUC,  OUVIDORIA,  COMEB,  ACS,  ROTARY,  1ºCONSEG, 
2ºCONSEG, 5ºCONSEG, 7ºCONSEG, Guarda Portuária e Sindicato das Empresas de Segurança Privada, 
Segurança Eletrônico, Serviços e Cursos de Formação do Estado de SP.

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

Presidente Sr. Sérgio Del Bel. Agradeceu a presença de todos e iniciou a reunião.

Item 01- Leitura e aprovação da ata anterior

Foi dispensada a leitura e a mesma foi aprovada sem ressalvas. 

Item 02 – Palestra “Reforma do Código Penal” proferida pelo Dr. Danilo Pereira

O Sr. Bruno Orlandi apresentou um breve currículo do palestrante Sr. Danilo Pereira.  

O Sr. Danilo Pereira explanou sobre itens que compõe a reforma do Código Penal entre 

eles:  os  crimes  cibernéticos,  as  milícias  privadas,  a  organização  criminosa  e  a 

colaboração premiada. Citou ainda que o Novo Código Penal irá manter em 18 anos a 

idade da maioridade penal, a possibilidade da barganha como na justiça americana, a 

pena  reduzida  para  a  eutanásia,  a  possibilidade  do  aborto  em casos  específicos,  a 

perseguição obsessiva, a intimidação vexatória (bulling), o furto, a descriminalização do 

porte  de  drogas  para  uso  pessoal,  a  pertubação,  o  jogo  do  bicho,  maus  tratos  e 

abandono de animais e a igualdade de gêneros no na tipificação do crime de racismo. 

O vice-presidente Sr.  Ronaldo Taboada pediu a palavra, agradeceu a disposição do 

palestrante Danilo e lamentou a falta de aplicação da lei. Citou o problema do crack, 

visível em suas visitas a diversas regiões do país, e afirma que a droga tomou conta do 

país  como  uma  epidemia.  Coloca  que  o  empate  do  mensalão  não  tem  ligação  ao 

conceito jurídico e questiona o porquê o povo não escolhe os ministros. Aponta que é de 

interesse do governo atrasar e acumular processos e precatórios,  pois o Estado é o 

principal  réu.  Critica as entidades de classe que não se manifestam e coloca que a 

imprensa apesar de dar ênfase a assuntos de seu interesse é a única que se manifesta e  

informa.  Afirma  que  a  justiça  protege  o  crime  pela  impunidade  e  que  os  cidadãos 

precisam se proteger. Questiona o governo que afirma o aumento dos benefícios sociais 

enquanto  a  criminalidade só  aumenta,  o  crime mais  que dobrou  no país.  Pede aos 
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conselheiros que tragam para discussão assuntos e problemas do nosso cotidiano e da 

nossa cidade para definição de uma solução e prazo de resolução. Pede a reflexão dos 

conselheiros e diz que o cidadão de bem não pode continuar sendo punido. 

Em seguida, o palestrante Sr. Danilo respondeu às questões dos conselheiros presentes. 

Item 3 – Assuntos Gerais

Se  inscreveram  para  assuntos  gerais:  Sr.  Paulo  Garcia  (2ºCONSEG),  Conselheira 

Cláudia  Marangoni  (COMEB),  Sr.  Samuel  Azevedo  Júnior  (SMS)  e  Sra.  Regina 

Michelucci (7ºCONSEG). 

O Sr. Paulo Garcia entregou a reportagem sobre a lei seca nas lojas de conveniência 

em São Paulo, questionou a mudança da Base Móvel da Polícia Militar do Gonzaga que 

antes ficava na Praças da Independência e foi para a Praça das Bandeiras e solicitou 

que a Guarda Municipal faça o patrulhamento comunitário na orla da praia. O Sr. Bruno 

Orlandi  coloca  que  a  reportagem  apresentada  é  um  projeto  de  lei  e  não  tem 

aplicabilidade ainda, com relação a disposição das Bases Móveis o planejamento é de 

competência  da  Polícia  Militar  e  não  houve  interferência  da  Prefeitura  Municipal  de 

Santos e com relação ao patrulhamento explica que não há contingente de guardas 

municipais para fazer o patrulhamento intensivo como é solicitado.  

A  Conselheira Cláudia Marangoni reclama da falta de segurança e patrulhamento nas 

proximidades do Pronto-Socorro da Zona Noroeste e trouxe o Sr. Samuel, médico que 

atua no local para falar do problema. O Sr. Samuel Azevedo Júnior  falou da falta de 

segurança  principalmente  na  troca  de  horário  dos  funcionários,  da  dificuldade  de 

encontrar profissionais para atuar na unidade e contou sobre o furto do micro-ondas e os 

danos causados aos equipamentos que ocorreu dentro do próprio público. O Sr. Bruno 

Orlandi disse que esse assunto já está sendo tratado junto com o Secretário Adjunto de 

Saúde Sr. Renato Pastorello e que a segurança será reforçada na troca de horários dos 

funcionários, mas que a competência do assunto restringe-se ao próprio municipal. 

A   Conselheira Cláudia Marangoni retomou a palavra e contou que durante o retorno a 

sua residencia por volta da 1h da manhã, por motivos de segurança, não parou no sinal  

vermelho com receio de ser assaltada e foi abordado pela Polícia Militar que a seguia e 

lhe aplicou uma multa. Coloca a sua insatisfação com a medida tomada pela Polícia 

Militar e lamenta a falta de representante da instituição na reunião.



                  
                                                                                         
A  Sra.  Regina  Michelucci sugere  como  item  de  pauta  para  às  próximas  reuniões 

informações sobre o AVCB (Auto de Vistoria  do Corpo de Bombeiros).  O  Sr.  Bruno 

Orlandi concorda que o tema é relevante para a segurança e que na oportunidade o 

Corpo de Bombeiros deverá ser convidado pela competência pelo assunto. Nada mais 

havendo a tratar o Sr. Bruno Galoti Orlandi deu por encerrada a reunião.
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