
                  
                                                                                         
Relatório Informativo CONSEM – Nº 02/2014
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 - 2º andar -  Associação Comercial de Santos
Data da Reunião: 12/03/2014        Data do Relatório: 31/03/2014
Técnico(s) Responsável(eis): Luana Li Yi Ng 
Entidades Participantes:

SESEG, CET, SEDUC, COMEB, 2ºCONSEG, 3ºCONSEG, 5ºCONSEG, 7ºCONSEG e Guarda Portuária. 

Síntese: o  Sr. Sérgio Del Bel Júnior presidiu a reunião e agradeceu a presença de 

todos.  O  Presidente  Sérgio  Del  Bel  apresentou  e agradeceu  a  presença  da  Dra. 

Lourdes Teixeira que getilmente atendeu o convite do Sr. Bruno Galoti para proferir a 

palestra sobre o “Movimento Loss” no conselho.

Item 01- Leitura e aprovação da ata anterior

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

Item 02 – Palestra sobre o “Movimento Loss” proferida pela Dra. Lourdes Teixeira 

Henriques, presidente da Associação Paulista de Medicina (APM).

A Dra. Lourdes Teixeira iniciou a palestra explicando que o “Movimento Loss” teve início 

após  a  trágica  perda  do  Dr.  Marco  Antonio  Loss,  que  veio  a  falecer  por  um crime 

praticado por um jovem menor de idade durante um assalto. Lembra que Loss em inglês 

significa perder e com a perda do Dr. Loss iniciou-se o movimento após uma sessão da 

Câmara Municipal.

A  Dra. Lourdes Teixeira apresentou o Projeto Menina-mãe da APM, que mostra que a 

instituição já tem experiência com projetos de Responsabilidade Social. Nesse projeto, 

as adolescentes grávidas recebem orientação e acompanhamento durante e até 6 meses 

após o nascimento do bebê para aprender a evitar a gravidez indesejada e cuidados com 

o bebê. O pré requisito para participar do programa é que a adolescente grávida esteja 

realizando o pré-natal.  A  Sra.  Ruth Miriam lembra que sua filha Priscila e  sua neta 

Giovanna, esta última presente na reunião, foram atendidas pelo projeto Menina-mãe e 

ressaltou a importância desse projeto.

A  Dra. Lourdes Teixeira retomou as explicações ao Movimento Loss, apresentando as 

três fases do Movimento. A 1ª fase é conhecer,  onde várias autoridades de diversas 

áreas serão convidadas para falar sobre o assunto e a comunidade será convidada para 

participar e ampliar a troca de informações. As reuniões da 1ª fase serão realizadas 
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mensalmente às 20 horas. Informa que no próximo dia 25/03/14, o Sr. Sérgio Del Bel  

será  o  convidado  para  palestrar.  A 2ª  fase  é  criar  o  projeto  social,  conhecendo  as 

diversas opiniões será formatado um projeto para atender as áreas mais carente como 

as comunidades dos morros e favelas que tenham interesse em aderir ao projeto. Nota-

se que para que a mudança seja efetiva, a população precisa mudar. Cita que o Hospital 

Albert Einstein já fez um convite para uma conversa. A 3ª fase é acompanhar e apoiar as  

propostas de emendas constituicionais que tratem do assunto, colocando-se presente 

nas discussões.

A Dra. Sara Debuir exemplifica como a violência está presente no nosso cotidiano, que a 

sociedade estava acostumada a ouvir histórias sobre a violência, mas hoje acontece com 

todos nós, cada vez mais próximo. O papel do médico é salvar vidas, seja quem for e por  

isso estão procurando junto com a sociedade uma solução para este problema.

A Sra. Patrícia Azevedo acredita que falta comprometimento dos pais, pois o governo 

faz a sua parte oferecendo escolas em tempo integral e profissionais para atender as 

crianças e adolescentes do município.

O  Dr. Ever Felicio aponta que a violência está presente em todo o país e mudar a 

legislação é complexo. Acredita que o fato da AMP se mobilizar para discutir o assunto é 

um grande passo para uma mudança, que poderá se expandir em nível nacional, bem 

como, servir de base para novos projetos.

O  Sr. Bonifácio Rodrigues acredita que existam ações que precisam ser imediatas e 

outras de médio e longo prazo para mudar a realidade, pois precisamos lutar pela vida 

com profundas mudanças no Código Penal e avaliação psicológica dos jovens.   

A  Dra.  Sara  Debuir explica  que  a  pessoa  é  fruto  do  ambiente  que  ela  vive  e  da 

personalidade intrínseca. Coloca que existem dados que apontam que no Brasil morrem 

mais pessoas assassinadas do que em países em guerra civil.

O Presidente Sérgio Del Bel coloca que existem duas frentes de solução do problema 

uma para sociedade (diminuir a idade penal) e outra para reduzir os índices criminais 

(descobrir como não formar novos bandidos).

O Sr. José Carlos diz que precisamos ser mais inteligentes que os bandidos.

O  Sr.  Mario  Bonamici diz  que  os  pais  não  conhecem  seus  filhos  e  critica  a  má 

distribuição de renda, questionando para onde vai o dinheiro. Afirma que a corrupção 

protege o sistema e que as pessoas com posses não se envolvem em movimentos 



                  
                                                                                         
sociais. Questiona se o IDH da cidade de Santos realmente garante a qualidade de vida 

a toda a população. Critica a massificação dos bens de consumo e que a maioria das 

pessoas não tem poder aquisitivo. 

Item 3 – Assuntos Gerais

Não  havendo  mais  assuntos  a  se  tratar  o  Presidente  Sérgio  Del  Bel agradece  a 

presença de todos e reforça a necessidade da participação nas reuniões.

       Luana Li Yi Ng                                                          Sérgio Del Bel Júnior
      SEACON/SESEG                                                            Presidente do CONSEM/SANTOS      
                         Secretário Municipal de Segurança
                                                                                                  Prefeitura Municipal de Santos       
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