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Ata da Terceira  Reunião Ordinária  do Consem, realizada em 08/04/2008 ás 09:00 h,  na Associação 
Comercial de Santos, sito á Rua: XV de novembro, nº 137- centro – Santos/ SP.
                                                 ATA  DA  REUNIÃO  ANTERIOR
O Presidente do Consem, Srº Perrenoud iniciou a reunião verificando  se alguém dos presentes, 
gostariam de questionar  correções na Ata da Assembléia anterior que foi aprovada por unanimidade
                                                ASSUNTOS      TRATADOS 
Srº Perrenoud, solicitou a opinão dos presentes sobre o trabalho eleborado pelo jovem Felipe Moya Rios 
Bozoklian de 22 anos,  formado pela escola  Panamericana de Artes em São Paulo,  cursou desenho 
gráfico  (designer),  que  desenhou o novo “LOGO” do Consem/Seseg,  haviam dois  esboços  e um foi 
escolhido por unanimidade após votação dos presentes; em sequência a  pauta da reunião, também 
comentou sobre o trabalho da força- tarefa que  é  realizado com o apoio de representantes de órgãos 
dos poderes municipal, estadual e federal, que no dia 04/04/08, a ação efetuada  fiscalizou sete postos de 
gasolina a blitz decorreu de duas denúncias de irregularidade; a ação metropolitana envolve os nove 
municípios  da  região  a  força  tarefa,  também  atua  na  fiscalização  de  irregularidades  ou  conforme 
denúncias para que seja apurado o problema; o Srº José Moreira da Silva (vice- presidente do Consem), 
perguntou a respeito do código de postura, no que tange, ao limite das mesas colocadas na calçada dos 
bares e o Cel. Trovão ( DGM), comentou á respeito de um posto de gasolina  que fica nas proximidades 
da Av: Ana Costa com Luiz de Faria (Portal), onde os jovens se encontram e fazem uso de bebidas entre 
outros e acabam por causarem pertubação do sôssego; em resposta: Srº Perrenoud- informou que o 
certo  é  não  colocar  mesa na  calçada,  que existe  uma  flexibilidade  caso  não  haja  reclamação  com 
referência ao local, quanto ao posto de gasolina, seria importante a Guarda Municipal comparecer até o 
posto e verificar as condições de fato e no caso de constatar irregularidades, para que registrem um B.O 
GMS; com relação a problemas com jovens, percebe-se que os conceitos morais não são respeitados; as 
famílias  não conversam mais,  não tem religiosidade,  há  muita  inversão de  valores;  A Srª  Rosandra 
Padron (OPM);  comentou que municípes ligam na Ouvidoria  e cobram, porque tem tanta autoridade 
coibindo as praias e em contra partida o uso de entorpecentes tem aumentado; houve mais denúncias 
dos presentes, á respeito do uso de entorpecentes, que no estacionamento do Super Mercado Extra, 
jovens se reunem e  abusam fazendo uso de  bebidas e outros,  na  fonte do Sapo a situação não é 
diferente, seria importante fazer a poda de algumas árvores porque, os jovens ficam embaixo delas e 
também, para que facilite as câmares de monitoramento flagrar estas situações em plena semana; o Srº 
Perrenoud, em resposta, afirmou que o jovens se sentem  impunes é uma época dificíl para autuar uma 
pessoa por atitudes anti-sociais e que não basta saturar  somente com a fiscalização da Guarda Municipal 
e as Polícias, mas que também a população precisa fazer a parte dela, ou seja, ocupar os  espaços não 
permitindo que este tipo de problema continue crescendo, a própria população não deve fugir, e sim, fazer 
que  a  situação  se  torne  contrária;  Fez  menção,  ao  Fórum  de  Debates  sobre  Drogas,  que  esta 
acontecendo neste período de 02 a 29 de abril  e  a  Pré-Conferências preparatórias á V Conferência 
Municipal Antidrogas que acontecerá em junho, entre os dias 20 e 21/06/2008;  sobre a Conferência e 
representando o COMAD, na pessoa do Drº Eustázio Alves Pereira Filho; falou o PM/ Cabo Ciro Carlos 
Gomes da Silva que atua nos trabalhos do Proerd (Programa Educacional de  Resistência as Drogas), 
que durante as Pré- Conferências, estariam escolhendo alguns delegados no minimo 10 representantes, 
para defenderem idéias que possam auxiliar no sentido de prevenção quanto ao uso das drogas, pediu 
que fosse feito uma votação aos presentes e por unanimidade foram eleitos: Drº Marco Antonio Botelho 
(OAB) e Srº Fábio Alexandre Mortari Justo (DGM), que em junho estarão  defendendo suas idéias; o 1º 
Ten. PM Gustavo P. L. Magnani-  disse que a respeito de levar certas situações a força,  acha que o 
encarceramento não melhora ninguém, que o proerd é uma campanha de prevenção e o maior programa 
de prevenção do Brasil, que ele esta bem divulgado há mais de 10 anos; a Srª Sonia Maria Luz Alenor 
(Deop)-  fez  menção  para  que  as  pessoas  façam  denúncias  referentes  a  moradias  que  estejam 
abandonadas,  quem  souber  e  possa  colaborar,  porque  esta  sendo  feito  um  monitoramento  destas 
habitações, muitas acabam sendo invadidas por moradores de rua, para   fazerem uso de drogas entre 
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outros já citados no decorrer da reunião, pede   que a sociedade se manifeste, quando a denúncia é feita 
a Prefeitura vai verificar; a Srª Rosandra (OPM)- comentou que quando chega denúncia, a Ouvidoria, 
neste campo, encaminha para o DEOP ou vigilância sanitária; a Srª  Rita de Cássia G. Cardoso (SEDUC)- 
apresentou um amplo trabalho  estatístico  no levantamento das dificudades que as escolas no município 
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vem enfrentando, ao todo foram 78 escolas, vários itens como: ronda escolar se tem ou não, iluminação 
insuficiente, terrenos baldios entre outros, ficou claro que com este  levantamento podera ser feito um 
melhor trabalho de prevenção; a Prof ª Maria  Olimpia Vieira (UNIMES)- mencionou sobre o uso e a 
necessidade de controle dos jovens fumantes nas escolas, universidades e que o exemplo vem de casa 
referindo-se  aos professores que fumam na frente dos  alunos,  acha que deve  haver  mas rigor  no 
controle do fumo, que o professor enquanto estiver no exercício da função não acenda cigarro na frente 
das pessoas; a professora Srª Lenise Dolce de Lemos (representando a Delegacia Estadual de Ensino), 
confirmou  que  estará  permanentemente  as  reuniões  e  que  providenciará  levantamento  estatístico 
semelhante ao realizado pela SEDUC; Srº Perrenoud- comentou que a droga licita é tão ruim quanto a 
ilicíta e finalizando a reunião agradeceu á todos os presentes e ficou agendada a próxima reunião para 
o dia  13/05/2008 as 09:00 h, na Associação     Comercial de Santos, sito na Rua XV de Novembro, 
nº 137 – Centro – Santos/SP.  
                  
                                              Membros  presentes            
    
Edson de Oliveira (Sabesp); Raimundo dos Santos Ferreira (DGM); Fábio Alexandre M. Justo (DGM)
Guiragos Bozoklian (municipe); Eledir P. de Freitas ( Soc. Melhortº da Encruzilhada); Ciro Carlos 
Gomes da Silva (PM); Marco Antonio Botelho (OAB); José Luiz Pimentel Amorim (7º Conseg); Fabricio 
Z. Troncoso (Seduc); Oscar Pereira da Silva (CET); Claudio M. Trovão (DGM); Claudia C. Giglio Brito 
(SEMAM); Rita de Cassia G. Cardoso (Seduc); Luiz Antonio da Silva (COMEB); José Moreira da Silva 
(vice- presidente do Consem/Seseg); Luiz Moncorvo (ACS); Sonia Maria Luz Alenor (DEOP); Ruth 
Mirian da Silva Floripes (5º Conseg); Edson Braga (municipe); Rosandra Padron (OPM); Gustavo 
P.L.Magnani(PM); Lenise Dolce de Lemos ( Supervisor de ensino -DE-RS); Maria Olimpia Vieira 
(Unimes); Amaro M. Vieira (SEFIN).  
                                   
Santos, 08 de abril de 2008

_____________________________                                            ________________________________
     Arlete Alves de Lima M. Justo                                                           Renato Penteado Perrenoud
Chefe da Seção de Apoio aos Conselhos                                             Presidente do Consem/ Seseg
      Secretariou os trabalhos                                                                Secretário Municipal de Segurança 
                                                                                                                     Presidiu os trabalhos
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