
                  
                                                                                         
Relatório Informativo CONSEM – Nº 04/2014
Referência: AGO CONSEM/SANTOS – Mês de Maio
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: 14/05/2014        Data do Relatório: 28/05/2014
Técnico(s) Responsável(eis): Luana Li Yi Ng 
Entidades Participantes:

SESEG, Guarda Municipal, SETUR, CET, SEDUC, COMEB, ROTARY, 1ºCONSEG, 2ºCONSEG, 5ºCONSEG,
7ºCONSEG e Sindicato das Empresas de Segurança Privada, Segurança Eletrônica, Serviços de Escoltas e
Cursos de Formação do Estado de São Paulo. 

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

todos. Fez agradecimentos especiais a presença do Coronel Perrenoud que aceitou o

convite para palestrar e do Major Oliveira em prestigiar a reunião. Comemora que nesse

mês completamos 8 anos de CONSEM e parabeniza todos aqueles que fizeram e fazem

parte da história deste conselho.

Item 01- Leitura e aprovação da ata anterior

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

O presidente Sérgio Del Bel comunica que já começamos a receber parte do material

do Programa Crack é Possível Vencer, já chegaram 50 armas taser, spray de pimenta e

motocicletas. Ainda vamos receber do programa viaturas para a Guarda Municipal e um

microônibus  com  monitoramento  móvel  e  20  câmeras  móveis.  Informa  que  serão

chamados 150 novos guardas municipais do concurso. Informa ainda que 44 guardas

municipais já estão em sala de aula fazendo o curso de Polícia Comunitária com duração

de 25 dias na UNIMONTE. Essas ações são para mudar o perfil da Guarda Municipal,

pois  apesar  da  competência  de  cuidar  dos  próprios  municipais,  queremos a  Guarda

Municipal na rua junto da população. A prefeitura vai licitar a contratação de 75 vigilantes

armados para proteger  alguns locais  da prefeitura,  aumentando o efetivo de guardas

municipais nas ruas atendendo a população. Serão licitadas mais 7 viaturas S-10 para a

Guarda Municipal e 2 viaturas Spin para o Canil da Guarda Municipal. Agradece a Polícia

Militar que disponibilizou seus cursos para melhoria da formação dos guardas municipais,

que serão realizados após a Copa do Mundo. Passou a palavra ao Sr. Renato Perrenoud,

dando sequência ao próximo item de pauta.

Item 02 – Palestra “A importância do Conselho de Segurança do Município” 

ministrada pelo Sr. Renato Perrenoud
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O Sr. Renato Perrenoud agradeceu o convite e coloca que é uma honra estar revivendo

os tempos de CONSEM. Faz um breve histórico sobre o seu trabalho para criação da

Secretaria Municipal de Segurança, que ocorreu no governo do prefeito Papa. Após nove

meses de reuniões, momentos de dúvidas e pressões contrárias a criação, venceram as

resistências na Câmara Municipal  e no governo e criou-se a Secretaria  Municipal  de

Segurança. 

O Sr. Marcos Calvis questionada o motivo das resistências.

O Sr.  Renato  Perrenoud explica  que existem ramificações do  crime  organizado  em

todos os lugares e que a Secretaria Municpal de Segurança iria fortalecer a sociedade, o

COMEB e os CONSEGs. Neste contexto criou-se o CONSEM, pois 80% das demandas

dos  CONSEGs  é  municipal,  são  reclamações  que  ferem  o  código  de  posturas.  A

existencia da CONSEM ajuda a desonerar  o  trabalho da Polícia  Militar,  fortalecer  os

CONSEGs  e  COMEB,  aproxima  a  polícia  militar  e  civil  da  sociedade.  O  papel  do

secretário municipal de segurança é a prevenção e a fiscalização para segurança. 

A criação do conselho era uma das plataformas de trabalho  da Secretaria Municipal de

Segurança. No início,  a Polícia Militar não foi chamada para participar do CONSEM,

porque não havia como obrigar a presença da Polícia Militar, mas foram convidados e

mostraram  interesse  em  participar,  sendo  posteriormente  disponibilizado  cadeira  de

conselheiro a entidade. 

Com o fortalecimento  da  rede  de  segurança  do  município  de  Santos,  a  Câmara  de

Segurança Pública da AGEM desenvolveu um trabalho de integração regional. Foram

efetivadas ações de prevenção para a segurança, como: fechar desmanches de carro e

inibir roubo de fios, bem como, ações metropolitanas, pois a fiscalização municipal de

outros municípios precisam de suporte, incentivando todos os prefeitos a criarem as suas

Guardas Municipais e a suas Secretarias de Segurança.

Fala que ao abrir o jornal se depara com ocorrências muito tristes, vivemos um momento

complicado. Não se acredita mais na sociedade civil organizada, governo não apresenta

soluções, as pessoas não participam mais dos fóruns e resolveram fazer justiça com as

próprias mãos.  Os prostetos são positicos,  mas sem o viés  de violência.  Ocorre um

processo de descaracterização das forças de segurança. Lembra aos conselheiros que

pessoas como nós somos que fazemos acontecer, precisamos fortalecer as instituições,



                  
                                                                                         
não podemos deixar esse trabalho. Queremos melhorias, mas não podemos parar e nem

desistir.

Precisamos valorizar o idoso e prestigiá-lo com espaço no mercado de trabalho, eles

precisam contribuir com a sociedade e repassar as suas experiências aos mais jovens.

Nossa sociedade descarta o idoso, a polícia e o jovem. 

Agradece e cumprimenta a todos os conselheiros presentes, a diretoria do CONSEM e a

Associação Comercial de Santos pela parceria. Pede para  que todos continuem o seu

trabalho,  pois  não vamos dar  espaço ao crime organizado,  vamos acolher  o  idoso e

pressionar  governantes,  mas  sempre  apoiar  o  sistema.  Precisamos  estar  junto  do

governo.  O  Brasil  é  um  país  forte,  rico  e  merece  um  lugar  dentre  os  países

desenvolvidos, estamos em um momento de transformação. Deseja a todos otimismo e

vontade de trabalhar pela nossa cidade. 

O  presidente  Sérgio  Del  Bel  cumprimenta  o  Sr.  Renato  Perrenoud pela  sua fala  e

agradece  mais  uma  vez  a  sua  presença.  Lembra  que  antigamente  as  pessoas  se

assustavam com o trobadinha e hoje vivemos barbáries como morte da dona de casa,

morte de filho pela madrasta e as UPPs estão sendo retiradas das comunidades por

pressão do crime organizado. Não é com polícia resolvemos o problema de segurança

pública, precisamos cuidar das nossas crianças e dos nossos idosos. Fala da reportagem

do  CQC  dos  universitários  deficiêntes  que  não  tem  condições  de  um  transporte

adequado. Coloca que a iluminação pública hoje é responsabilidade da C`FL e a maior

parte está deteriorada, dando a sensação de insegurança. É papel  do conselho para

debater esses assuntos, a Polícia Militar não pode responder tudo sozinha. A questão

não  é  ter  policiamento  porque  não  temos  iluminação  pública,  precisamos resolver  o

básico. 

Item 3 – Assuntos Gerais

A Sra. Luci Freitas, lembra que em 2011 foi realizada a campanha “Desarme-se” em

parceria com o Fórum da Cidadania. Coloca que falta muito mais que iluminação pública,

falta  perguntar  a  população o qual  a  sua opinião,  não se  fala  com o protagonista  e

colocamos a culpa nos outros. A Sociedade de Melhoramentos deve ser uma teia, uma

rede, mas não fala com a sociedade e isso deixa as pessoas revoltadas. Pede para que
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volte  a  campanha  da  cultura  da  paz,  a  campanha  do  “Desarme-se”  que  foi  muito

importante.

A  Sra.  Ruth  Mirian fala  que  sempre  trabalhou  em  prol  da  família,  desde  que  foi

convidada para presidir  o 5º CONSEG. Fala que no início ficou assustada,  pois  não

imaginava  como era  realidade  da  Zona  Noroeste.  Diz  que  o  trabalho  que  ela  faz  é

reconhecido  pela  população  e  que  aplica  os  ensinamentos  dados  pelo  Sr.  Renato

Perrenoud. 

A Sra. Ane Moura agradece ao Sr. Renato Perrenoud pela época em que ele atuou na

Secretaria Municipal de Segurança. Agradece por estar nessa reunião, pois fez muito

esforço para vir e pede ao Sr.  Renato Perrenoud para conversar com as autoridades

presentes na mesa e ajudar a resolver os problemas de segurança do bairro em que

mora e da sua comunidade. 

O Sr. Uriel Villas Boas fala das notícias sobre crimes nos jornais, do crime organizado

infiltrado  nas  instituições  do  governo  e  diz  ser  sempre  pessimista.  Coloca  que  os

segmentos  sociais  devem ser  procurados  para  a  resolução  dos  problemas de forma

conjunta, deve planejar junto. Critica a Operação Delegada, pois sempre foi a favor da

redução  da  jornada  de  trabalho.  Questiona  os  limites  das  discussões  de  região

metropolitana e o retrocesso no horáio de funcionamento do comércio.

O  Sr. Bonifácio parabeniza o Sr. Renato Perrenoud pela semente que ele plantou na

Secretaria de Segurança. Pede expansão da faixa viva na região metropolitana, como

exemplo  de  cidadania.  Lembra  que  este  ano  Santos  está  promovendo  a  sua  oitava

Conferência Municipal sobre Drogas e questiona como andam as cidades do entorno.

Coloca que as cidades precisam discutir os problemas metropolitanos e suas soluções

em conjunto. 

O  Sr. Pedro Esteves agradece o Sr. Renato Perrenoud e diz que após a criação da

Secretaria de Segurança a Guarda Municipal ganhou uma nova cara.

O Sr. Nilson Sartori agradece toda a dedicação do Sr. Renato Perrenoud que sempre

deixou  as  portas  da  Secretaria  de  Segurança  abertas.  Lembra  que  ele  era  o  único

secretário 24h e ficava o tempo todo com rádio e telefone na mão. Lembra também que

foram mais de 400 ofícios entregues na sua época como presidente do 4º CONSEG e

que continua seu trabalho atualmente na Associação do Macuco sempre pedindo pela

cidade e zelando pelo patrimônio público. Coloca que gostou muito do que foi dito sobre



                  
                                                                                         
a valorização do idoso. Pede providências com relação a circulação de skates em vias

públicas e relata um problema com um morador de rua que prefere ficar na rua ao invés

de aceitar os serviços que a equipe de rua da prefeitura oferece.

O  Sr.  Presidente Sérgio Del  Bel explica que a Guarda Municipal  faz  diariamente 4

rondas para abordar moradores de rua, destes chegam de 30 a 40 pessoas na triagem

na Rua Bittencourt,  mas muitos  deles  não querem ficar  abrigados.  Informa que está

verificando o procedimento para internar uma pessoa de forma involuntária e tirá-la da

rua, mas isso depende de um laudo médico.  Informa tambpem que a prefeitura está

aumentando o número de vagas nas comunidades terapêuticas.

O Sr. Oscar Pereira destaca a sua percepção de uma forte tendência em desmoralizar

as instituições e a principal instituição desmoralizada é a família. Qualquer bala perdida é

da polícia, além de outros fatos que colaboram para a descrença, como o julgamento de

um  caso  após  19  anos.  A  justiça  não  é  individualizada,  todos  pagam  por  um.  

O  Sr.  José  Carlos agradece  o  Sr.  Renato  Perrenoud  que  sempre  esteve  presente

quando necessário no Conselho Municipal de Entidades de Bairro. 

A Sra. Luci Freitas sugere que seja criada uma comissão integrada para sistematizar,

estudar, planejar e implementar ações com base na 1ª Conferência de Segurança Pública

conforme a Resolução Normativa nº 004/2009 da SESEG publicado no Diário Oficial de

20 de junho de 2009 nas folhas 19 e 20.

O Sr. Major Oliveira Cardoso agradece os senhores Renato Perrenoud, Oscar Pereira,

Sérgio Del Bel e Flávio de Brito pela parceria da SESEG com a Polícia Militar que é muito

importante e serve para integrar e canalizar os anseios da sociedade. Responde ao Sr.

Uriel Villas Boas que Santos tem um perfil diferente, que não é da cultura do santista as

saídas  noturnas.  Hoje,  a  Zona  Noroeste  mudou  de  perfil  com  aumento  do  poder

aquisitivo  e  aumento  o  comércio  local.  Compromete-se  em  garantir  a  presença  da

Polícia  Militar  nas reuniões do CONSEM. Questiona aos conselheiros  se  o  papel  do

cidadão é só fazer o correto quando a autoridade está por perto. Coloca que a Operação

Delegada e a DEGEM estão em pleno funcionamento e que o policial militar trabalhar

não apenas pelo dinheiro, a polícia tem o dever de proteger a sociedade. Se posiciona

com relação a reportagem sobre a diminuição do número de prisões realizadas pela

Polícia Civil e coloca que o problema está na lei, se a lei é fraca a polícia é fraca. Diz que
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não é real a percepção que quanto maior o número de prisões, melhor é  a segurança.

Os  dados  de  produtividade  são  bem  melhores  para  avaliar,  o  que  a  polícia  está

produzindo. 

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      
                                                                


