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Conselho de Segurança do Município de Santos / CONSEM.
Ata da Quarta  Assembléia Geral Ordinária de 2008, realizada em 13/05/2008 na Associação Comercial 
de Santos, sita à Rua XV de Novembro nº 137 – Bairro Centro – Santos / SP.   

Os trabalhos foram abertos pelo Sr. Presidente, sendo destacada a relevante necessidade de participação 
da comunidade, presidentes de sociedade de melhoramento de bairros e líderes comunitários em geral nos 
Conselhos  Municipais  e em especial  nos CONSEGS; em especial  o 4º  CONSEG,  que tem brilhante 
atuação do Tenente Barbosa na presidência e ora solicita afastamento por razões pessoais,  há que se 
motivar a comunidade da Encruzilhada para o fortalecimento do grupo e pela indicação do Sr. Nilson para 
a Presidência; As demais intervenções foram:

1- Sr°  Nilson Sartori  (4°Conseg)  solicitou ao Sr.  Domingos Araújo,  representante  da SABESP,  para 
atenção aos  vazamentos de águas em alguns bairros da cidade,  o  mesmo de imediato  falou que iria 
providenciar o pedido.

2- O veterinário (SEVICOZ) Dr. Marcelo Brenna, conversou sobre os problemas enfrentados no Bairro 
Rádio Clube sobre os cavalos soltos nas ruas do bairro e o que poderia ser feito para elaborar a apreensão, 
sendo ajustado operação conjunta com a GM.

3- O inspetor Jonas Cordeiro, supervisor e Segurança do Porto de Santos se colocou a disposição para 
ajudar  no que for preciso,  o Cel  Perrenoud pediu ao mesmo que transmitisse  o convite ao Cmte da 
GPORT, para participar da próxima reunião para acertar a integração com a GPORT e a GM em operação 
de interesse da área do porto.

4- Ao Cel. Oscar (CET) foi questionado o que poderia ser feito em relação aos motoqueiros que cruzam 
as  pistas  em  via  pública,  atrapalhando  o  trânsito  e  expondo  os  demais  a  riscos  de  acidentes.  Foi 
respondido ao mesmo que a motocicleta por ser um veículo rápido, não pode perder esta característica, e 
já por determinação do Conselho Superior  de Trânsito o Município não pode legislar  sobre trânsito; 
acrescentou ainda que A CET está coibindo o serviço de MOTOTÁXI, na cidade, pois o mesmo não é 
regulamentado.

5-  Foi  questionado  ao  representante  da  polícia  Militar,  1º  Ten.  Magnani,  quanto  à  viatura  que  fica 
estacionada em cima da calçada na fonte do Sapo, às vezes atrapalhando o trânsito dos pedestres,  o 
Tenente se comprometeu a avaliar a situação.

6- Foi informado sobre o dia 20/05/2008 (Dia de Combate à violência) com Sessão Solene na Câmara 
Municipal de Santos e atividades na Praça Mauá, com a presença do Canil da PM e da GM, fazendo 
demonstrações entre outras. Serão homenageados programas de prevenção como o: PROERD da PM, 
Escola Total da SEDUC, Pastoral da Criança, Patrulheiros do CAMPS.

7- O Sr. Uriel Villas Boas (4º CONSEG) deu a idéia de serem distribuídas rosas brancas para as pessoas 
na Praça Mauá, o que foi bem aceito pelos presentes.

8- O representante da SEDUC informou sobre a Fanfarra para esse dia e apoio dos alunos da rede.
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9- Foi sugerida a idéia de se pedir para a TV Tribuna que veiculasse para que no dia 20/05/2008 as 
pessoas pudessem sair às ruas de roupa branca.

10- Foi explanado pelo Cel. Perrenoud a importância das matérias veiculadas no jornal, pois o alcance 
sobre as coisas boas realizadas na cidade repercutem rapidamente na comunidade.

11- Foi questionado sobre as lâmpadas queimadas nos postes da Fonte do Sapo, sendo que a Secretaria de 
Obras elaborou B.O. e documentação à SESEG para acompanhar a troca, sendo que todas acordaram que 
não teria necessidade desse trâmite, e sim fazer uma ligação para à GM o que seria muito mais rápido e 
prático.

12- O Sr. Domingos Araújo (Sabesp), fez o convite à todos os presentes à visitarem o Túnel no morro Sta. 
Terezinha que está aberto à visitação pública.

13- A representante da Delegacia Regional de Ensino compareceu à reunião, e informou sobre a pesquisa 
de seg. pública e encaminhou os dados coletados à SESEG e PM

14- Foi solicitado informação sobre o processo dos Flanelinhas, sendo questionado pelo Cel. Perrenoud 
ao chefe da fiscalização, que estava presente Sr. Cláudio Roberto dos Santos, esclarecendo-se  que o 
processo encontra-se na SEFIN aguardando despacho final.

15  –  Srº  Maurício  Z.  Trancoso  (Gab/Seduc),falou  acerca  da  palestra  organizada  pela  Secretaria  de 
Educação, juntamente com a Policia Militar e Guarda Municipal, sobre Ronda Escolar, a ser realizada no 
dia 04/06/2008 as 09:00h, no auditório da UNIP- Campus Rangel.
 
16- A próxima reunião dar-se-á é em 10/06/2008, às 09:00h, na Associação Comercial de Santos, sito 
na Rua XV de novembro, nº 137 – centro - Santos/SP.

Santos, 13 de maio de 2008.

_____________________________________
Renato Penteado Perrenoud
Presidente do Consem 
Secretário Municipal de Segurança
Secretariou e presidiu os trabalhos
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