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Ata da Segunda Assembléia Ordinária  
Dia: 04/03/2009   -     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: Srº Nilson Sartori (Presidente do 4º Conseg);  
2. Ordem do Dia
a)  Conferência Municipal de Segurança Pública;    b) Assuntos gerais.

Iniciada  a Assembléia as 09 h 00 (com  apenas  07 membros presentes),   Srº  Renato Penteado Perrenoud (Presidente do 
Consem) parabenizou-os por terem chegado no horário agendado,  salientou e solicitou mas uma vez,  da importância dos 
membros  se possível  chegarem para a reunião no horário marcado;  2.b-  comentou  que foi   oficializado o hino do 
município de Santos, solicita que seja escrito a letra no final desta Ata; informou com referência a Campanha da Fraternidade 
que a Igreja Católica esta fazendo ações voltadas para Segurança Pública, que nas paróquias estão sendo distribuídos  encartes 
que aborda o tema , “Quaresma e Segurança Pública” , estão fazendo um ótimo trabalho ; a Srª Maria A. de Souza Veiga 
(Diocese  de  Santos),  comenta  que  o  trabalho  esta  sendo  feito  lentamente  para  que  as  pessoas  possam  ter  um  melhor 
entendimento sobre o assunto;  o Drº  Eustázio A.Pereira  Filho (Comad) – informa que no dia 17/03/2009, será feita uma 
homenagem para as personalidades do ano de 2008, á partir das 10 h 00 na Associação Comercial de Santos, convida á todos 
os presentes, comenta que será palestrado  tema sobre  segurança, da necessidade que temos de mudarmos a nossa cultura da 
violência ou da paz, sendo o homenageado o Cmt do 6º BPMI Ten Cel PM Armando Bezerra Leite; comentou sobre os trotes 
dos alunos nas universidades, dos avanços referentes a Campanha do Veterano Acolhedor, as investidas dos veteranos sobre os 
calouros,  da proposta de criar  uma comissão da juventude,  de os jovens falarem com os jovens,  por  terem uma mesma 
linguagem; observa que nem todo aluno concorda com os abusos no momento da abordagem e diz que quem for flagrado em 
trote  exagerado será excluído da universidade;  Srº  André Luis Neiva (Rotary Clube/Porto) – pergunta se não existe um 
instrumento legal que possa proibir esta pratica; Srº Perrenoud- informou que não e que existe projetos de lei em estudos, 
sendo que as faculdades incluíram como proibição no contrato da matrícula ou no regimento interno; 2. a – foi convidada pelo 
Srº  Presidente  do  Consem,  a  Srª  Claudia  Marangoni  (Comeb),  para  dizer  como estão   os  trabalhos  para  a  Conferência 
Municipal de Segurança , ela  nos informou que esta sendo elaborado a minuta do regimento interno e que de 01 á 30/04/2009 
tudo deverá estar  preparado para  as etapas municipais eletivas, que o decreto já foi enviado para o Srº Prefeito assinar, só 
então será publicado o regime interno da Conferência Municipal; Srº Perrenoud – observa que não podemos deixar de realizar 
Pré-Conferências de acordo com nossos representantes e entidades, e  solicita que os Conseg's façam uma Pré- Conferência em 
seus bairros, que cada um possa organizar uma reunião com tema específico, que o grupo poderá eleger delegados para a Conf. 
Municipal e ainda concorrer à Conf. Nacional; solicita a contribuição de todos os setores organizados da cidade; a Srª Claudia 
Marangoni – observa que cada  05 pessoas  presentes elege um delegado e terão direito a voto e voz ; Srº Perrenoud – informa 
que até abril terá que providenciar todo o material para a Pré-Conferência e pergunta se alguma entidade quiser participar ou 
que tenha interesse em patrocinar, será dado crédito de divulgação ; que esta pesquisando um auditório para 400 pessoas, 
material de trabalho (caneta, papel para anotações, lanche)etc ; solicitou que fosse colocado em Ata os 07 eixos temáticos da 
Conferência  que  deverão  ser  discutidos:  eixo  01  –  Gestão  democrática:  controle  social  e  externo,  integração  e 
federalismo; eixo 02 – Financiamento e gestão da política pública de segurança; eixo 03 – Valorização profissional e 
otimização das condições de trabalho; eixo 04 – Repressão qualificada da criminalidade; eixo 05 – Prevenção social do 
crime e das violências e construção da cultura de paz;  eixo 06 – Diretrizes  para o Sistema Penitenciário;  eixo 07- 
Diretrizes para o Sistema de Prevenção, Atendimento Emergências e Acidentes;  Drº Marco Antonio Botelho (OAB) – 
solicita que seja divulgado o Decreto da Conferência, seja por meio  de um site, um link ou no Diário Oficial do Municipio,  ; 2 
b)  Drº Luis Fernando (Presidente do 3º Conseg) – informa que no dia 09/03/2009 haverá reunião do 3º Conseg, á partir das 
18h30, solicita a participação dos presentes e registrou a necessidade da participação da Polícia Civil;  Srº Uriel Villas Boas 
(Fórum da Cidadania) – pergunta; qual a melhor maneira para resolver os  problemas relacionados a questão dos flanelinhas, 
em um mecanismo de  programa permanente; Srº José Barbosa da Silva Neto (vice-presidente 4ºConseg)- pergunta como esta 
o projeto Flanelinha e se em algum lugar do País esta pratica é legalizada; Srº Perrenoud – informa que é válido ter uma visão 
ampla, é importante que o problema continue sendo discutido, que não houve concenso até o momento pelas implicações 
legais e que seria interessante tornar esta pratica em uma prestação de serviço,  a pratica não é legalizada e a única oficial é a 
Zona Azul, que a discussão é boa e esta dentro do eixo para a Conferência de Segurança; Drº Marco Antonio Botelho (OAB) – 
convida á todos para o evento que acontecerá no dia 10/03/2009 as 19H00 na OAB, onde o Comandante da Baixada Santista e 
Vale do Ribeira  Cel PM Jorge Luis Alves, irá palestrar sobre Segurança Pública, também proferiu um reclame da OAB, á 
Policia Civil, por não haver nenhum representante da  categoria nas reuniões do Conselho Municipal de Segurança (Consem); 
lembrando que o tema da Campanha da Fraternidade esta trabalhando com o tema Segurança;  Srº 
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Domingos Araujo (Sabesp)- comentou sobre os abusos de pessoas que jogavam bola em cima da grama do jardin da praia entre 
os canais 05 e 06, que acabou discutindo com os elementos; Srº Perrenoud – pediu para que não discutam diretamente com 
essas pessoas e acionem a GM , ou solicitem pelo tel: 0800 177766, para cobrar nossa intervenção; que é um problema cultural 
esses atos de vandalismos; a Srª Claudia Toledo (Setur) – informa que a Setur tem distribuído orientação por meio de folhetos,  
para coibir estes  atos , junto aos turistas de um dia; Srº Jesse Teixeira Felix (Chefe da Seacon/Seseg)- solicita  que seja feita 
uma força tarefa, no sentido de fiscalizar os abusos dos pedestres dentro da ciclovia, juntamente com a Policia Militar, CET e 
GM;  a  Srª  Claudia  Marangoni  (Comeb)  –  solicita  mais  fiscalização  por  parte  da  CET,  com  referência  ao  abuso  dos 
motoqueiros que estacionam  nas vagas dos carros;  Srº Rafael A. Fevereiro (Sabesp)- reclama de elementos que fazem uso de 
entorpecentes  na  Orla  da  Praia  ;  Srº  Perrenoud  –  informa  que  para  a  próxima  reunião  o  representante  titular  da  CET, 
responderá  as questões colocadas,  quanto ao consumo de entorpecentes,  informa que temos feito  inúmeros flagrantes  em 
conjunto com a PM, mas  que a legislação descriminalizou o consumo, o que fez com que os consumidores não mais se sintam 
constrangidos de consumir publicamente as drogas;  aproveitou o momento para colocar em votação a alteração da data para a 
realização da reunião do Consem/Seseg, por estar havendo impedimento de agendas, foi feito a votação e ficou acertado que as 
reuniões  do Consem/Seseg,,  passam para as  SEGUNDAS ,  quartas-feiras  de cada mês  ou seja,  a  próxima será dia 
08/04/2009 as 09 H00, no mesmo endereço conforme consta no inicio  da Ata;  Srº Perrenoud- agradeceu pelas presenças e 
deu por encerrada a reunião; conforme solicitado o hino oficial do município “Santos Poema”;        

                                                   Santos Poema 
                                        Santos poema, jardins pela praia
                                        Cidade e porto de mar
                                        Tens a magia de barcos estranhos
                                        Na barra esperando adentrar
                                        Morros, varandas alegres
                                        Suspensas no arvoredo 
                                        Santos das ruas antigas
                                        Á beira do cais
                                        Que escondem segredos
                                        Tuas paineiras floridas
                                        Salgueiros que choram
                                        Nos velhos canais
                                        Santos, cuidado menina
                                        As tuas belezas
                                        Não percas jamais
                                        Os flamboians florescentes
                                         Palmeiras imperiais
                                         Ilha Urubuqueçaba
                                         O verde reduto
                                         Nas ondas do março
                                         Oh! Santos,
                                         És linda demais!!                                   (publicado no D.O de Santos, dia 07/01/2009 – pág: 12)      
                                    

Santos, 04 de março 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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