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Ata da Sétima Reunião Ordinária do Conselho de Segurança do Município de Santos. Ao décimo segundo dia 
do mês de agosto de dois mil e oito, as  nove  horas  nas dependências  da  Associação Comercial de Santos, 
localizada  à  Rua  XV de Novembro nº 137 –  Centro – Santos / SP, teve início a  reunião do Consem/Seseg, cujos 
membros assinaram a lista de presença que é parte integrante desta  Ata. O  Srº Perrenoud, iniciou os trabalhos 
agradecendo a presença de todos e fez menção ás criticas que muitas vezes recebe referente a atuação dos serviços 
da Guarda Municipal, nem tudo  compete à GM é  feito uma integração com a Policia Militar ;  no problema 
referente aos flanelinhas a GM não pode intervir,  abordar traficante, dar flagrante em caso de roubo ou 
tráfico é passado para a PM , porque compete a ela este serviço por Lei e lamenta quando pessoas que não 
participam das reuniões ficam enviando por e-mail criticas pejorativas , não sabem  como é a atuação de cada 
órgão  policial,  orienta  para  que  as  pessoas  tomem  cuidado  com  alguns  e-mails  de  ocorrências  suspeitas 
principalmente não repassá-los, para que os deletem ou enviem outra mensagem dizendo que a informação recebida 
precisa ser confirmada e informá-la  para que não leve a mensagem adiante;  1- Srª Claudia Toledo  (SETUR)  – 
comunicou da necessidade de  cuidado com os turistas e municipes, porque esta havendo roubo de carros no centro 
da  cidade  e  não sabe  se  existe  um grupo  especializado,  disse  que a   informação foi  recebida  através  de  um 
telefonema; Srº Perrenoud – informou que não é só no centro da cidade que isto vêm ocorrendo e que as Polícias 
estão acompanhando , sendo importante o registro da ocorrência no Distrito; 2-  Srº Nilson Sartori (Presidente 
do 4º Conseg)-  comentou  sobre   um grupo  (caravana)  que  vêm de  Guarulhos  e  costuma fazer  pedágio  nas 
proximidades da Praça Palmares e ficam pedindo dinheiro, roupas etc.., dizendo que é para ajudar outras pessoas 
carentes; foi informado pelo Srº Perrenoud que a situação havia sido resolvida pela GM, então solicitou  ao Cel. 
PM Oscar Pereira  da Silva (reserva)  e representante  da  CET,  que esclarecesse  dúvidas  levantadas na reunião 
anterior ou outras quaisquer relevantes ao trânsito, para aqueles que estavam presentes; 3- Cel. Oscar se colocou á 
disposição para  esclarecimentos, disse que Santos é uma das cidades mais bem sinalizadas na baixada, falou  das 
criticas referentes as bicicletas e observou que se trata de um tema muito polêmico,  as  bicicletas em nenhum lugar 
do País,  não houve emplacamento  é competência do Estado e não do Município, porque não pode legislar sobre o 
trânsito, é muito fácil emplacar bicicleta  mais a maioria das pessoas não querem, porque o barato acabará saindo 
muito caro, á partir do momento que emplacar terá que pagar multa,  avançar sinal vermelho e outras regras que 
não  podem ser  infligidas  a  maioria  das  pessoas  não  terá  condições  de  pagar,  se  fosse  dado  competência  ao 
Município “ no caso de ser encaminhado um projeto para a Câmara” poderia-se criar um valor de mais ou menos 
R$ 20,00 ( vinte reais), mas  orienta-se  os ciclistas fazendo campanha nas escolas e são muitas por ano, só existe 
uma espécie de multa contra ciclista, que é transitar no passeio público ou direção perigosa, que tem como 
medida administrativa a retenção da  bicicleta e somente poderá  retirar se for pago uma taxa de remoção, 
os ciclistas na maioria alegam que não podem pagar, quando isto ocorre , marca-se um dia para que façam um 
“cursinho de como usar a bicicleta”, tem um horário estabelecido para o curso, recebem um diploma de conclusão; 
4- Srº Sartori (4º Conseg)- questionou á respeito do evento Cãominhada, se poderia ser feito para o ano que vêm 
uma mudança na interdição do local e com referência as multas das bicicletas por transitarem de forma irregular se 
o valor estipulado é do Município ou do Estado ; Srº Oscar – informou que para interditar o local é  feito um 
levantamento da área  e  que será  reavaliado;  com referência  as bicicletas  o  valor  é  estipulado pelo código de 
trânsito; 5- Carlos Augusto da Costa (Conselho Municipal do Idoso) - perguntou o que acontece com os abrigos 
ou  guaritas  instalados  nos  pontos  de  ônibus,  principalmente  nas  proximidades  do  Hospital  Guilherme 
Álvaro, as pessoas reclamam que vaza água e acabam ficando molhadas- Srº Oscar informou que irá  pedir 
uma verificação no local; 6- Srª Maria Elizabeth M. Biace (7º Conseg)- disse que a  bicicleta como automóvel do 
futuro, porque não instalam farol como equipamento obrigatório ou que elas  fossem vendidas diretamente dos 
fabricantes com os mesmos, foi sugerida a idéia de elaborar uma campanha para que o ciclista esteja a  par das 
condições de uso da sua bicicleta; Srº Oscar – informou que houve uma manifestação há um tempo atrás para 
conscientizar ao ciclista   a  não ferir  o código de trânsito,  e se ele emplacasse  a bicicleta ao se cadastrarem 
receberiam um kite com estas informações, mas não houve interesse, acha que deve ser feita uma campanha em um 
número maior;  7- Srª Benedita (Coordenadora da GM) – comentou á respeito dos bicicletários que estão sendo 
colocados em alguns lugares da cidade; Srº Oscar- informou que a idéia é aumentar o número de bicicletários e 
disse que   bicicleta é uma realidade em São Paulo e que  deve existir  mais  ou menos  uns 7km de ciclovia, 
comentou  que  uma jornalista  de  São  Paulo  veio  fazer  uma matéria  sobre  a  ciclovia  aqui  em Santos  e  ficou 
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encantada, disse que a Prefeitura criou uma das melhores que se tem conhecimento;  8-  Srº Sartori (4ºConseg)- 
falou á respeito de um ônibus que ele havia pego e observou que o motorista  passava  o troco com o ônibus em 
movimento, comentou da campanha de segurança para via pública – Srº Oscar afirmou  que dirigir o veículo com 
falta  de  atenção  e  em movimento  é  multa  de  acordo  com o  código  de  trânsito  e  que   o  problema  continua 
acontecendo;  9- Srº Uriel Villas Boas (4º Conseg)- comentou que quanto a questão do motorista  de ônibus,  não 
deveria puní-lo, infelizmente isto é um problema sério, que em certas ruas o trânsito está caótico, se haveria uma 
maneira de implantar  o sinal que controlasse o trânsito principalmente em horários de pico; Srº Oscar – respondeu 
que a empresa precisa resolver isto, em alguns lugares colocou placa sinalizando especificamente o horário, foi 
uma medida que deu certo e houve até elogios; 10- Srº Carlos Eduardo Gouvea (Sabesp)- perguntou ao Srº Oscar 
com referência a um fato acontecido no estacionamento da firma onde um motorista deixou o carro em um local 
especifico, no interim chamou um funcionário da CET e perguntou se aquilo estava certo, foi informado que se 
tratava de vaga em lugar particular, se acaso o dono do local chamasse a CET ele poderia autuar do contrário sem o 
chamado não poderia fazer nada;  Srº Oscar disse que quando for estacionamento para deficiente e o órgão for 
público ou via pública pode acionar a CET, mas em caso contrário deve-se elaborar um B.O, solicitar a CET para 
apreensão do veículo e  será levado  para o pátio,  uma vez definida a quem pertence o estacionamento se for 
particular  fica  a  critério  do  dono;   11- Srº  Jesse  Teixeira  Felix  (Presidente  da  Assoc.  Bras.  de  Ciclistas)- 
questionou ao Srº Oscar o que acontece com o motorista que joga a bicicleta em cima do ciclista e tem ciclista que 
é obrigado a andar na contra  mão  por ser   pressionado pelos  veículos-  Srº  Oscar  respondeu que tudo que é 
obrigatório esta previsto na Lei; 12- Srº Valter Luiz N. Lima (S.M.M. São Bento)- questionou das dificuldades 
que existe no Morro São Bento, alguns lugares faltam emplacamentos e  causam muitos problemas; Srº 
Oscar- pediu   que  ele  anotasse  os  locais  que  faltam  emplacamentos  e  repasse  para  que  fosse  tomado 
providências; 13- Drº Eustázio Alves Pereira Filho  (COMAD) – falou ao Srº Perrenoud que iria comunicar em 
Assembléia referente a entidade que costuma fazer pedágio para angariar dinheiro e outros, iria pedir que ficassem 
atentos quanto ao problema;  Por fim- Srº  Perrenoud, agradeceu mais uma vez pela presença de todos e  ficou 
agendada a próxima reunião para o dia 09/09/2008  na Associação Comercial de Santos, sito a Rua XV de 
novembro nº 137 – centro de Santos- no horário á partir das 09:00 h.

Santos, 12 de agosto de 2008.
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