
                                              
                                                                                         
Relatório Informativo CONSEM – Nº 08/2016
Referência: AGO CONSEM/SANTOS – Mês de Agosto
Assunto: Ata da Reunião do Conselho de Segurança de Santos/PMS 
Local da Reunião: Praça Mauá s/n, 1º andar - Sala de Situação
Data da Reunião: 10/08/2016        Data do Relatório: 05/09/2016
Técnico(s) Responsável(eis): Luana Li Yi Ng 
Entidades Participantes:

SESEG,  CET,  SEPORT,  SEDUC,  SIEDI,  SECOR,  SMS,  Polícia  Civil,  Sindicato  das
Empresas de Segurança Privada, Segurança Eletronica, Serviços de Escoltas e Cursos
de Formação do Estado de SP, 2º CONSEG, 3º CONSEG, 5º CONSEG e 7º CONSEG. 

Síntese: O Sr. Sérgio Del Bel Junior presidiu a reunião. Agradeceu a presença de todos
e em especial do palestrante e vice prefeito de Santos Dr. Eustazio Alves Pereira Filho.

Item 01 - Leitura e aprovação da ata da reunião ordinária de julho;
Foi dispensada a leitura da ata e aprovada sem ressalvas.

Item  02  –  Apresentação  da  “Pesquisa  de  compra  de  bebidas  alcóolicas  por
adolescentes  no  município  de  Santos”,  parceira  entre  UNIFESP,  Prefeitura
Municipal  de  Santos  –  Comitê  Gestor  Municipal  de  Políticas  sobre  Drogas,
Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas (COMAD) e Coalizão Cominutária
Antidrogas – Santos, pelo vice prefeito de Santos Dr. Eustásio Alves Pereira Filho;
O Presidente Sérgio Del Bel Junior expõe a sua alegria em receber o vice prefeito Dr.
Eustazio que sempre esteve na luta e trabalho com relação à temática drogas. Agradece
a presença do Dr. Eustazio e elogia o trabalho da pesquisa feita sobre o poder de compra
de bebidas alcoólicas por adolescentes. Aproveita a oportunidade para informar que na
mesma data da reunião terá a posse do novo comandante, sub comandante e corregedor
da  Guarda  Municipal  de  Santos  às  15h  no  Paço  Municipal  e  convida  a  todos  para
prestigiar. Informa também sobre a sua visita à Fundação Ruth Cardoso onde aprendeu
mais sobre a lei de licitação, que o objetivo não é simplesmente pagar o menor preço e
sim evitar a corrupção nas compras dos setores públicos. Convida e passa a palavra
para o Dr. Eustazio proferir a sua palestra.
O Dr. Eustazio Pereira começa a sua palestra colocando que o foco do trabalho é a vida
e o cuidado na formação de novas gerações. Fala que a pesquisa foi realizada no dia
27/07/16 e foram visitados todos os 270 lugares da amostragem definida no período de 4
horas. Lembra que ninguém começa na cocaína ou no crack, a primeira droga que as
pessoas  normalmente  têm  contato  é  o  álcool.  O  álcool  é  uma  droga  aceita  pela
sociedade e está nas casas. A pesquisa sobre o poder de compra de bebidas alcoólicas
por  adolescentes  no  município  de  Santos  teve  como  parceiros  UNIFESP,  Prefeitura
Municipal  de  Santos,  através  do  Comitê  Gestor,  COMAD  e  Coalizões  Comunitárias
Antidrogas  de  Santos.  A  pesquisa  foi  supervisionada  pela  UNIFESP,  Unidade  em
Pesquisa em Álcool e Drogas - UNIAD e Associação Paulista para Desenvolvimento da
Medicina – ASPDM, COMAD e Coalização Comunitária Antidrogas de Santos.
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Fala  sobre  os  efeitos  do  uso  álcool  na  adolescência  e  os  prejuízos  para  o
desenvolvimento integral do adolescente. Aponta que o objetivo principal da pesquisa é a
redução do consumo de álcool pelos adolescentes e redução do seu poder de compra de
bebidas alcoólicas.
Coloca que os fatores de riscos e proteção podem influenciar o adolescente ao uso ou
não do álcool e sobre a necessidade de mudança cultural com relação ao tratamento
dado às bebidas alcóolicas como aconteceu com a legislação sobre o uso obrigatório do
cinto de segurança e a legislação de combate ao consumo de tabaco em locais fechado. 
Cita a Lei nº 14.592/2011 que dispõe sobre o crime de venda/ofertar/entregar de bebidas
alcoólicas para menores de 18 anos e o Estatuto da Criança Adolescente que também
prevê sanções à quem fornecer/servir/ministrar bebidas alcoólicas ou alguma substância
psicoativa sem justa causa.
Informa  que  a  pesquisa  realizada  em  Santos  considerou  uma  amostra  de  270
estabelecimentos,  sendo  11%  do  total  de  2.470  estabelecimentos  cadastrados  na
Secretaria  Municipal  de  Finanças,  distribuídos  em  cinco  regiões  administrativas  da
cidade: Zona Central Histórica, Zona da Orla e Intermediária, Zona Noroeste, Morros e
Área Continental.
Participaram da pesquisa quinze supervisores adultos, quinze supervisores motoristas e
trinta adolescentes na faixa etária entre 13 e 16 anos, ambos os sexos com aparência da
idade correspondente e com autorização dos pais. A pesquisa foi realizada no dia 27 de
julho de 2016 e todos os pontos de venda de bebidas alcóolicas selecionados dentro da
amostra foram visitados, exceto aqueles que vendem apenas bebidas para consumo no
local,  a bebida que deveria ser comprada era a cerveja em lata nos supermercados,
bares, restaurantes e/ou lojas de conveniência.
A verba para a aquisição das cervejas foi doada pelos voluntários sem qualquer custos
para  a  prefeitura.  O  resultado  da  pesquisa  foi  disponibilizado  a  imprensa  local  em
percentuais  na  tabulação  de  dados  das  regiões  da  cidade  sem  identificação  dos
infratores.
Os  dados  apontam  que  no  Caruara  100%  do  estabelecimentos  vendeu  a  bebida
alcóolica, na Zona Noroeste 40% dos estabelecimentos vendeu, nos Morros 70% dos
estabelecimentos vendeu, na Zona Intermediária 50% dos estabelecimentos vendeu e na
Orla 61% dos estabelecimentos vendeu e na Zona Central 100% dos estabelecimentos
vendeu. Concluiu que é necessário investir em de programas de prevenção e cita que em
Santos temos o Programa de Educação Cidadã e as Coalizões Comunitárias Antidrogas.
Agradeceu todos os parceiros e em especial agradeceu a Guarda Municipal de Santos
pelo apoio na pesquisa, dando maior tranquilidade aos participantes.

Item 03 – Assuntos Gerais.
A Sra. Cristiane Saraiva agradece o Dr. Eustazio Pereira  pela parceira com a Coalizão
Comunitária Antidrogas. Fala que a Prefeitura Municipal de Santos segue a risca todas
as leis e teve um grande planejamento para poder executar a pesquisa. Lembra que os
estabelecimentos não foram multados, pois a pesquisa teve apenas a intenção de colher
informações científicas. Informa que as bebidas alcoólicas compradas durante a pesquisa
foram todas descartadas. Agradeceu a Guarda Municipal de Santos e elogiou a postura
do guarda municipal que trabalhou com ela na pesquisa e pela orientação que o mesmo
deu aos jovens que estavam com eles no carro. Coloca que os estabelecimentos sabem



                                              
                                                                                         
da proibição, mas mesmo assim vendem e coloca que no mercado inclusive aparece
uma tela que pergunta a idade da pessoa que está comprando e mesmo assim as caixas
vendem sem nem ao menos perguntar ou pedir um documento de identidade. Vendem
porque não entendem a problemática.
O  Dr. Eustazio Pereira informa que não vai divulgar quem vendeu bebidas alcóolicas,
mas vai notificar a fiscalização para que eles possam aumentar a fiscalização e eduquem
os comerciantes. Lembra do caso do Supermercado Extra da Ana Costa que recebia
muitas  denúncias  por  conta  de  adolescentes  comprando  e  consumindo  bebidas
alcoólicas. Fala da experiência que esteve quando foi fiscalizar o supermercado e que os
adolescentes  compravam  bebidas  e  consumiam  no  local,  chamou  a  gerência  e
conscientizou sobre o crime que estavam comentendo e junto com o COMAD fez uma
moção  a  gerência  da  rede  de  supermercados  e  hoje  pode  dizer  que  o  mesmo
supermercado não vendeu na pesquisa. Aproveita para elogiar a Zona Noroeste e a Sra.
Ruth Miriam, pois a Zona Noroeste foi a que teve o menor índice de vendas de bebidas
alcoólicas  aos  adolescentes.  Agradece  a  oportunidade  de  apresentar  a  pesquisa  ao
CONSEM.
O  Sr.  Bonifácio  Rodrigues pergunta  se  existe  algum  levantamento  de  dados  dos
endereços  desses  bares  pesquisados  que  estejam  no  entorno  dos  colégios  e  das
faculdades e se houve escolha desses estabelecimentos para a pesquisa.
A Sra. Cristiane Saraiva informa que a escolha foi aleatória.
O Sr. Bonifácio Rodrigues pensa que poder público deve fazer a sua parte e restringir a
abertura de bares nos entornos de escolas e instituições de ensino.
O  Presidente  Sérgio  Del  Bel  Junior  informa  que  a  lei  das  universidades  está  em
tramitação  na  Câmara  Municipal  e  vai  auxiliar  nesse  processo.  Disse  que  devíamos
pensar em algo para reforçar os bons comportamentos e que devemos fazer um retorno
aos comerciantes que não venderam bebidas alcóolicas para enaltecer a importantancia
do seu ato.
A  Sra.  Ruth  Mirian informa que  sempre  faz  um diploma para  os  comerciantes  que
participam  das  ações  do  7º  CONSEG.  Sugere  fazer  um  certificado  para  aqueles
estabelecimentos que não venderam a bebida alcóolica e foram enérgicos.
O  Sr.  Uriel  Villas  Boas  pergunta  o  que  será  feito  após  a  pesquisa.  Conta  que  já
participou  da  Igreja  Batista  e  sugere  que  o  Movimento  Interreligioso  chame  as
universidades, as associações comerciais e os colégio para discutir o tema. Pensa que
devemos  envolver  as  famílias  através  dessas  entidades,  para  que  a  família  possa
assumir o seu papel.

O  Sr. Eustazio Pereira disse que estão perfeitas as contribuições, sobre as ações de
fiscalização irá enviar as informações para a fiscalização municipal e estadual, fala que
as entidades inter-religiosas e instituições de ensino já estão inclusas na discussão e na
parceira. Informa que terá uma reunião específica com as lideranças do comércio para
apresentar  essa mesma pesquisa  na Associação Comercial  de  Santos  e  irá  receber
ainda hoje o pastor Natalino para discutir o assunto e conversar com outras lideranças
religiosas. Fala da criação da Câmara Temática Regional do CONDESB sobre a política
sobre drogas e a criação de um diagnóstico regional, que cada um dos municípios está
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apresentando o que tem feito para tratar a temática.  O trabalho precisa ser feito em
conjunto com os outros municípios da região. 
O Sr. Edson Santana agradece o vice prefeito Dr. Eustazio Pereira  pela palestra, coloca
que está no recém criado Centro Comunitário do Embaré e viu que na pesquisa 100%
dos comerciantes do Embaré venderam a bebida alcóolica para o adolescente. Pergunta
se é possível fazer o flagrante com as câmeras de monitoramento. 
O  Presidente  Sérgio  Del  Bel responde  que  não  é  possível,  juridicamente  não  é
possível. 
O  Sr.  Luiz  Trajano sugere  que  deveríamos  responsabilizar  as  famílias,  colocar  as
famílias para receber uma orientação, pois é dele dever deles cuidar do jovem. 
O Dr. Luiz Maia coloca que muitos pais nem conversam com seus filhos, mas a família
tem total responsabilidade sobre o adolescente. Lembra que o Estatuto da Criança e do
Adolescente prevê a orientação com os pais.
A Sra. Elen Miranda se apresenta como conselheira tutelar da Zona Leste, fala sobre o
atendimento que teve na data de ontem e explica que a família não aceita que o jovem
faz uso de bebidas alcoólicas. A mãe negou o fato mesmo quando o jovem afirmou que
faz o uso de bebidas alcoólicas. Os adolescentes estão procurando uma maneira de
chamar atenção, mas a família nega a conversa porque não quer acreditar. Diz que irá
sugerir  aos  demais  conselheiros  tutelares  essa  discussão,  pois  os  pais  precisam de
orientação. 
O Presidente Sérgio Del Bel coloca que hoje foi uma das nossas reuniões mais ricas,
pelo conteúdo da palestra apresentada pelo Dr. Eustazio Pereira e pela discussão do
assunto. 
Não havendo mais assuntos a serem tratados, o Presidente Sérgio Del Bel agradece a
participação do palestrante Dr.  Eustazio  Pereira,  agradece a participação de todos e
encerra a reunião.

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


