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Conselho de Segurança do Município de Santos / CONSEM.
Ata da Sexta  Assembléia Geral Ordinária de 2008, realizada em 08/07/2008,  na Associação Comercial 
de Santos, sita à Rua XV de Novembro nº 137 –  Centro – Santos / SP.   

1 - Os trabalhos foram abertos pelo Presidente do Consem/Seseg- Sr. Perrenoud, sendo feito um breve 
comentário á respeito da pauta do dia; em sequência a palavra foi inciada pelo Srº Uriel Villas Boas (2º 
Conseg), comentou da retomada para reativação do 2ºConseg e das dúvidas com relação as áreas daquele 
distrito,  porque  algumas  partes  da  área  do  4ºConseg  estão  delimitadas  pelo  2º,  qual  seria  a  melhor 
maneira de se fazer o policiamento naquela região, da necessidade de avaliar e distribuir os limites para 
que haja um entrosamento de ambas as partes; 2 – A Srª Claudia Marangoni (COMEB), comentou que as 
áreas são delimitadas por distritos, para que fosse feito uma redistribuição de maneira que não houvesse 
conflitos e sim interesse mútuo para as partes; 3 - Srº Perrenoud – mencionou que existe uma lei estadual 
onde constam que cada área esta compatibilizada de acordo com cada distritito: o 1º DP na área da 1ª Cia 
e assim sucessivamente, ocorre é que algumas Companhias não atendem determinadas ocorrências em 
ruas próximas, mas que  pertencem a companhias vizinhas, que para fazer o ajuste de bairros deve ser 
feito uma reunião com as  Polícias e assim elaborar mudanças na Lei; sugeriu- que os Presidentes dos 
Consegs-  devem  ir  ao  Batalhão  (6º  BPMI-  P3),  falem  com  o  responsável  e  juntos  elaborem  um 
documento procurando regularizar  e compatibilizar as áreas; comentou do anseio de ser criado um 2º 
Batalhão na Cidade, que a Prefeitura já fez um documento ao Governador esclarecendo a necessidade de 
mais um; 4  – Srº José Moreira da Silva (ACS- Presidente), comentou que o ideal é que fosse feito um 
documento tipo abaixo assinado, onde todos possam assinar e desta forma tornar  mais forte a pressão; 5 
– Srº Perrenoud – afirmou que o município já esta apoiando e que para tanto, devem unir-se ás entidades 
de classe para estarem apoiando e assinando a reivindicação; 6 – Srº Domingos A. Araújo (Sabesp), fez 
um alerta para o ano que vêm, referente ao evento da cãominhada  para que fosse  tomado cuidado com a 
interdição das ruas locais e avenida da praia, houve muitos transtornos e dificuldades para transitar por 
aquela área;  7  – Srª  Rosandra  Elizabeth P. Armada (Ouvidoria), comentou que estes eventos de rua, 
quem libera é a SGO que encaminha para a CET;  8 – Srº Perrenoud – que para o próximo ano é possível 
estar se programando na melhoria e correção de alguns transtornos, mas que o evento foi um sucesso e 
trouxe melhora para a economia da cidade, observou que as pessoas cataram as cacas dos seus animais, 
enfim a tendência é que cresça cada vez mais;   9 -  Srª Claudia Marangoni (COMEB)- questionou á 
respeito do emplacamento das bicicletas; Srº Perrenoud – em resposta, disse ser á favor do emplacamento, 
que o Código de Trânsito Brasileiro trata a bicicleta como veículo, coloca infração como multa que é 
igual a de um carro e isto encareceria para regularizar a bicicleta, que o código deixa criado um sistema 
para o policial poder agir; se  for  flagrado  na direção perigosa e avançar o sinal vermelho na contra mão 
é multa e apreensão, que a Guarda Municipal também pode apreender a bicicleta nessas situações estamos 
procurando capacitá-los para que não cometam nenhuma arbitrariedade;  pela Lei Federal – foi discutido 
na Câmara Temática  de Segurança e Transportes qual seria a melhor forma de fazer o emplacamento  e 
também prescionar o CONDESB, para estar a frente desta causa; 10 – Srª Claudia Marangoni (COMEB) 
– disse que há muito tempo houve falar nesta situação de emplacamento, que esta  Lei existe em São 
Paulo  e  que  deveria  ter  aqui  também;  11  -   Srª  Marialva  Carrer  da  Cruz  (Presidente  do  Nucatis), 
perguntou se bicicleta, patinete motorizada se constam no código para enquadrar; 12 – Ten. PM. Magnani 
– afirmou que bicicletas motorizadas tem sido feito apreensão, o código protege a vida, considera que a 
moto ao cair no solo pode causar danos a quem estiver próximo; 13 -  Srº Perrenoud – sugeriu que para 
próxima reunião irá convocar a CET para discutirmos e debatermos este assunto, constará como pauta; 
fez menção ao 1º Encontro Versando Sobre Gestão Estratégica e Parceria Público Privada da Baixada 
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Santista que acontecerá nos dias 17 e 18/07/2008, no Auditório da Unisantos D. Davi / Campus – na Rua 
Carvalho de Mendonça, nº 144 – Vila Mathias – Santos/ SP; que seria muito importante os conselheiros 
participarem;  14 – Drº Marco Antonio Botelho (OAB), aproveitou o ensejo e comentou do Evento que 
acontecerá na OAB, nos dias 15, 16 e 17/07/2008 ás 19: 00 h,  cuja as inscrições estão abertas, que é 
interessante a  nível geral a participação de todos, tratará o evento de abordar as mudanças no Código do 
Processo Penal,  mudanças da Lei Processual Brasileira, da  necessidade de alteração diante dos fatos 
ocorridos como nos casos Doroti Stendal , Isabela e tantos outros; 15 -  A Srª Marialva Carrer da Cruz 
(Presidente do NUCATIS) - Núcleo Comunitário de Apoio a 3ª Idade – falou que por meio da Comissão 
da Pessoa Idosa da OAB, tem o objetivo de defendê- los, que o número de idosos que moram sozinhos é 
muito grande ou que falecem sem nenhum parente por perto, isto vêm criando muitos problemas, que há 
um projeto, bem como a utilização das Associações de Bairros para que façam estatísticas referentes a 
idosos que moram sozinhos em prédios, levantamento das condições de  acessibilidade para o idoso, um 
balanço do aspecto físico,  nome do síndico, nome das pessoas que moram sozinhas, quem as visitam, 
nome e dados de algum parente, vizinho mais próximo, porque no caso de alguma ocorrência possa ter a 
quem recorrer, também esta sendo apreciado a possibilidade de ser feito um curso de preparação com os 
síndicos  nas  Associações  de  Bairros,  gostaria  que  este  projeto  tivesse  apoio  de  todos;  a  família,  a 
sociedade e o Estado têm o dever de assegurar ao idoso todos os direitos de cidadania, garantindo sua 
participação na comunidade, defendendo sua dignidade, bem estar e o direito á vida; o idoso não deve 
sofrer  discriminação  de  qualquer  natureza;  o  idoso  deve  ser  o  principal  agente  e  o  destinatário  das 
transformações a serem efetivadas por esta política;   16  – Srª Rosandra (Ouvidoria),  questionou se a 
SEAS  tinha  conhecimento  deste  projeto,  foi  informada  que  sim;  17 -  Srº  Perrenoud  –  afirmou  da 
importância de se cuidar dos idosos e apoiar este projeto que é comunitário e solidário, é um programa 
que não foi  expandido mas que deve ser  da relevância de todos; por fim, agradeceu á todos e ficou 
agendada a próxima reunião para o dia 12/08/2008 ás 09:00h, na Associação Comercial de Santos, 
sito na Rua XV de Novembro, nº 137 – Centro - Santos/SP.      

Obs: Retifico os itens: 11 e 15 – onde consta o nome: Srª Dolores de Mello Vassão (NUCATIS), para 
Srª Marialva Carres da Cruz (Presidente do NUCATIS).

Santos, 08 de julho de 2008.

Arlete Alves de Lima M. 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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