
 Conselho de Segurança do Município - CONSEM              consem-seseg@santos.sp.gov.br 

Ata da Primeira Assembléia Ordinária  
Dia: 04/02/2009   -     inicio: 09:00 h
Local: auditório da Associação Comercial de Santos – localizada á Rua XV de Novembro, nº 137 – Centro – Santos/ SP
 
1.  Participantes
a) Verificação da presença dos conselheiros através  da lista de presença;
b)  Ausências  justificadas:  Secretaria  Municipal  de  Turismo  (Setur)  as   Sras   Wânia  Seixas  (titular)  e   Claudia  Toledo 
(suplente);  Drº Eustázio Alves Pereira Filho (Conselho Municipal Antidrogas);  Srº Domingos Augusto Araújo (Sabesp).  
2. Ordem do Dia
a) Posse dos novos conselheiros ; b) Divulgação da Conferência Nacional de Segurança Pública; c) Divulgação da Campanha 
da Fraternidade com a palavra do  Srº Bispo D. Jacyr Francisco Braido; d) Assuntos gerais.

Iniciada a Assembléia as 09 h 00 (com vinte minutos de atraso),  Srº Renato Penteado Perrenoud (Presidente do Consem), 
solicitou da importância dos membros se possível chegarem para a reunião no horário marcado; 2. a – com referência a posse 
dos novos conselheiros – conclamou  aos presentes que se organizassem e entrassem em acordo para acertarem quem ficaria na 
posição de titular ou suplente e após  decidirem, para que assinassem o livro de termo de posse;  2. b  -  Srº Perrenoud  - 
comenta que Santos foi eleita para realizar a Conferência Municipal de Segurança Pública,  terá até o dia 30/05/2009 
para realização da mesma, disse que espera poder contar com a colaboração de todos os presentes; informou á respeito 
do site  www.conseg.gov.br – onde constam  informações  de como irá funcionar o andamento da Conferência;  2. c  – Srº 
Perrenoud – comentou que a Igreja Católica este ano esta  com a Campanha da Fraternidade  abordando tema referente a 
Segurança e  que espera poder contar com a ajuda da Igreja para colher idéias e opiniões para a Conferência  de Segurança  
Pública, convidou  ao Srº Bispo D. Jacyr Francisco Braido para  dizer algumas palavras; Srº Bispo - mencionou  sobre o  tema 
da campanha da Fraternidade este ano  “ A paz é o fruto da justiça”;  pede para que repercuta em todos os locais a Campanha 
da Fraternidade ; Srº Perrenoud – comenta  que o sonho do Srº Bispo irá ser transferido para a Conferência Nacional  de 
Segurança; 2. d –  convidou o Ten Cel PM Armando Bezerra Leite – para falar sobre a  Conferência Nacional de Segurança,  
observou o Ten. Cel. Srº Armando que é muito importante que seja  dividido os papéis  e  da legitimidade de cada plano,  que a 
Policia  estará  contribuindo e  investindo em algumas  linhas;   Drº  Marco  Antonio  Botelho  (OAB/  Santos)  –  se  propôs  a 
colaborar e comenta que se houver necessidade de deslocamento até o Batalhão para se reunirem é só avisar; Ten. Cel. Srº 
Armando – solicita apoio e colaboração de outros órgãos  bem como da assistência social; observa que para se fazer uma 
democracia participativa é muito difícil; que ele próprio tem muito a contribuir, disse ter consciência da dificuldade que é 
realizar uma Conferência; também estavam presentes os convidados  Srºs Davi Rangel (Presidente do Conseg de São Vicente) 
e Brito – que comentaram  ter interesse em saber mais sobre a Conferência de Segurança;  Srº Perrenoud – agradeceu pela 
presença deles e comunicou que São Vicente também esta inserida na programação do evento da Conferência –  Padre Srº 
Valdeci  João dos Santos (Diocese  de Santos)  – comenta que  as  Campanhas sejam  da Fraternidade  ou da Segurança 
Municipal  que  será  designado pessoas para participarem dando assessoria a Diocese; estará de serviço e para contato é só 
ligar tels – 3361-1272 ou  9701- 5775  ou e-mail valdeci@litoral.com.br  ;  por fim,  Srº Perrenoud  - agradeceu mais uma vez, 
a  presença  de todos e  lembrou que espera  poder contar  com a colaboração  dos presentes  na Conferência  de Segurança; 
informamos que em votação  com os membros presentes,  ficou acertado  que:  AS REUNIÕES DO CONSEM  FICAM 
AGENDADAS PARA TODA  PRIMEIRA QUARTA-FEIRA DE CADA MÊS, às 09:00h  no mesmo local, conforme 
consta acima no inicio da ata.

Santos, 04 de fevereiro de 2009.

Arlete Alves de Lima M. Justo
Secretariou os trabalhos

Renato Penteado Perrenoud
Presidente do Consem/Seseg
Secretário Municipal de Segurança
Presidiu os trabalhos
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