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Conselho de Segurança do Município de Santos / CONSEM.
Ata  da  Quinta   Assembléia  Geral  Ordinária  de  2008,  realizada  em  10/06/2008   na  Associação 
Comercial de Santos, sita à Rua XV de Novembro nº 137 –  Centro – Santos / SP.   

1 -  Os trabalhos foram abertos pelo Presidente Srº Perrenoud, que agradeceu a presença de todos e apresentou o Srº 
Jonas Cordeiro (CODESP), que fez menção ao então, Cmt. Cid Pereira Santos (CODESP/GP), comentou que ele é da 
reserva, foi Cap. de Mar e Guerra nos meados de 1982 a 1992  e que veio a Santos para estar trazendo sua experiência e 
qualidade técnica para a Guarda Portuária; seguindo sequência a reunião; iniciou a palavra o Cmt Cid, que disse estar 
muito grato com o convite de poder participar da reunião do Consem/Seseg; do quanto gosta desta cidade e que  como 
superintendente da Guarda Portuária  acha que a dimensão do Porto de Santos é algo fantástico; comentou que iria 
apresentar algumas competências da Guarda Portuária, que havia projetado alguns aplicativos para melhorar o Porto e 
fez  menção de quanto ambos:  o  Porto  e a  cidade de Santos  estão crescendo;  2 -   O Srº  Perrenoud e Srº  Barbosa 
(4ºConseg), fizeram a mesma pergunta ao Cmt. Cid; que recentemente havia saído uma noticia de que seria dado poder 
de policia a Guarda Portuária, em resposta o Cmt. Cid,  acha que talvez exista algum projeto, mas não garante se irá  ser 
aprovado;  3 – Srº Perrenoud, perguntou o que seria a chamada Zona Primária, em resposta o Cmt.Cid, disse que seria 
toda a extensão do Cais; a Srª  Claudia Marangoni, comentou que a área do 3ºConseg, fica dentro da  esfera Federal e no 
entanto a PM, não pode autuar no combate ao  tráfico daquele local;  4 – Coord. da Guarda Municipal de Santos- Srº 
Mortari, perguntou se a Guarda Portuária autua no trânsito, porque na época dos cruzeiros é feito uma rota alternativa; 
Cmt. Cid- disse que houve transtornos na área recentemente, e as vezes não tem como controlar, mas que dentro dos 
padrões de segurança se o município achar que pode haver, de acordo com a demanda dentro do terminal a Secretaria de 
Turismo entra  em acordo numa parceria reguladora;  5 – Srº José Moreira da Silva (Consem), perguntou como fica a 
interferência da área perimetral;  Cmt. Cid- respondeu;  a agravante da perimetral  que irá fechar,  mas que não é tão 
simples tentar tirar a interferência dos trens com os caminhões e dará muito trabalho para se resolver e que  parte  do 
trânsito passa pelo cais; 6 -  Srº Fabricío Z. Trancoso (Gab/Seduc), questionou se a Guarda Portuária pode multar; em 
resposta o Cmt. Cid- disse que a competência para multar é da Policia Militar, que a Guarda Portuária tem conhecimento 
técnico eles estão juntos o tempo todo;  7 – Srº Perrenoud – falou sobre aproximar a Guarda Municipal,  bem como 
colocar o sistema de monitoramento e fazer um cerco e aperfeiçoar o número de carga; que existe proposta de empresas 
para integrar com a Codesp  a área de monitoramento; Cmt. Cid – que a área do cais tem um  bom monitoramento e  que 
o estado menor trabalha direto nisto; 8 – Cmt. Cid – fez um resumo á respeito da competência da autoridade Portuária 
bem como Guarda Portuária; que conforme art. 18 do decreto 1286 de 17/02/1893, aprova o regulamento da Cia Docas 
de Santos e no Diário Oficial da União edição do dia 20/11/1913; que organiza e regulamenta a Guarda Portuária a fim 
de prover a vigilância e segurança do Porto; deter em flagrante delito os autores de crimes ou contravenções; exercer o 
policiamento interno das instalações do Porto; zelar pela segurança, ordem, disciplina e fiel da guarda dos imóveis, 
equipamentos,  mercadorias e outros bens existentes;  Toda vez, que a GP, dentro da área deter uma pessoa,  esta é 
entregue as autoridades; que no mês de maio aconteceram 250 ocorrências sendo: vazamentos,acidentes entre outros a 
GP, registra tudo que acontece porque o seguro pede registro das ocorrências; também faz parte ,salvamento remover os 
feridos para o pronto socorro, acionar o combate de incêndio quando necessário, é difícil falar de qualquer coisa dentro 
do Porto que não haja a interferência da G.P;  9  – itens que compõe os meios da G.P: material, bases e pessoas que 
formam a equipe de 20 inspetores e 407 Guardas, o inspetor responsável é o Srº Douglas e a Sede fica na Rua Rodrigues 
Silva  nº  189  e  funciona  24  h  ,  por  dia;  faz  parte  do  planejamento  estratégico:  qualificação  técnica,  motivação  e 
satisfação,  reorganização  administrativa,  imagem:  divulgação  das  atividades  na  mídia,  aproximação  da  comunidade 
portuária; a Guarda Portuária é quase Centenária, mas muita coisa precisa ser melhorada;quanto a qualificação técnica é 
feito  palestras  e  ministrado  cursos  de  gerenciamento,  cursos  de  identificação  do  perfil  do  criminoso,  pirataria 
internacional  e  gerenciamento  de  segurança  pessoal;  10 –  Drº   Marco  Antonio  Botelho  (OAB) –  perguntou  se  as 
palestras eram abertas para conhecimento do público, acha que seria importante estender para outras áreas; Cmt. Cid – 
acha que é importante haver intercâmbio com a Guarda Municipal de Santos que tem ajudado bastante;11 – Srº Jesse 
Teixeira Félix (Presid. Da Associação Brasileira de Ciclistas) – questionou se a perimetral na Orla do Porto se a área 
Portuária iria criar uma ciclovia;  -Cmt. Cid – comentou que havia ocorrido uma reunião para discutir á respeito da 
ciclovia;12 – Srº  Jonas  Cordeiro  (CODESP)-  disse  que o Porto  não tem que se  preocupar  com a ciclovia,  porque 
dificilmente as pessoas que trabalham no Porto, sabem que a área é complicada, devido ao tráfego de caminhões com 
carga pesada e podem ocasionar acidentes, ele é de infra-estrutura operacional,  e bicicleta não é prioridade; a Srª 
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Rosandra Padron (OPM) – comentou que há  infração de trânsito para quem circunda na área com bicicleta;  13 – Srº 
Jonas Cordeiro (CODESP) – referiu-se ao Centro de Controle e Operações de Segurança (CCOS) que funciona 24 h , 
pelo tel: 3234 – 3450 (plantão) – ramal: 2170 ou 2270; a  Srª Rosandra- perguntou se através deste número seriam 
aceitas denúncias, porque  houve uma de crime ambiental e  foi repassada para a Semam, que durante uma certa noite 
estavam jogando poluentes no mar, se tivesse ocorrido um flagrante a situação teria sido resolvida na hora e uma série de 
outras características de denúncias, se acaso acionarem este telefone  serão atendidas; Cmt. Cid – respondeu, se houver a 
denúncia e caso não queira a Guarda Portuária  atender,  houve pessoas que contactaram o fato, acionando a Marinha 
Naval; 14 – Srª Rosandra – comentou que a pessoa que fez a denúncia de crime ambiental se identificou e que em outra 
situação no mês passado a unidade de saúde do Porto, um rapaz que socorreu uma pessoa e levou até a unidade do Porto, 
não foi atendido porque não havia médico de plantão,  ele ligou para a Ouvidoria para fazer a reclamação e foi orientado 
para levar a vítima ao pronto socorro, onde registrou da ocorrência e encaminharam para a Secretaria de Saúde; a Srª 
Lucimar Lucas de Lima (Deptº de Unidades Básicas/ SMS) – comentou que a unidade básica do Porto existe, que já 
houve todo tipo de risco,  inclusive morte,  mas que deve-se encaminhar a pessoa em estado de risco para o Pronto 
Socorro Central;  15  – Srº Jonas – se a G.P atender um chamado de socorro,  ao verificar a situação e resolver não 
remover a vitima com fratura ou politraumatismo  que apesar de ter a Clinica do Porto,  que não possui médico 24 h 
sempre que acontecer um acidente desta natureza que deve acionar  o tel:  192 ou 193,  unidade de resgate o pronto 
atendimento de imediato é isolar o local e aguardar o resgate; 16 -  Por fim, o Srº Perrenoud agradeceu mas uma vez, a 
presença de todos e comentou a respeito do curso de prevenção as drogas,  quem quisesse saber para estar participando, 
que iria enviar por e-mail o site para cadastramento e sendo assim, deu por encerrada a reunião;  comunicamos que a 
próxima será no dia 08/07/2008, na Associação Comercial de Santos,  sito na Rua XV de novembro, nº 137 – 
centro – Santos/SP as 09:00 h .

Santos, 10 de junho de 2008.

ARLETE ALVES DE LIMA MORTARI JUSTO
Chefe da Seção de Apoio aos Conselhos – Seacon/ Seseg
Secretariou os trabalhos

RENATO PENTEADO PERRENOUD
Presidente do Consem/ Seseg
Secretário Municipal de Segurança
Presidiu os trabalhos
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