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Membros presentes:  José Raimundo de Souza (municípe),  Claudio Roberto V. da Silva (Seseg), Claudio Marques Trovão 
(Cmt. da Guarda  Municipal), Patricia Azevedo (CET-Santos), Ruth Mirian S. Floripes ( Presidente 5º Conseg), Claudio 
G. Magalhães  ( 7º Conseg), José Luiz Pimentel Amorim (Presidente 7º Conseg), Raimundo Ferreira da Silva  (Coord. da 
GM), Fabricio Trancoso (Seduc), Benedita Lopes de Araujo (Coord. da GM), Edilson de Souza Braga (2º Conseg), Marco 
Antonio Botelho (OAB), Pablo Botelho (municípe), Nilson Sartori (Presidente do 4º Conseg), Claudia Toledo (Seduc), José 
Moreira da Silva  (Vice-Presidente do Consem), Luiz Fernando dos Santos (Presidente do 3º Conseg), Claudio R. Santos 
(Sefin), Jesse Teixeira Félix (Seseg), Uriel Villas Boas (2º Conseg)

Ata da Oitava Reunião Ordinária do Conselho de Segurança do Município de Santos. Ao nono dia do mês de setembro 
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, no horário as 09:00 h , porém estavam 
presentes  somente  um representante  do  povo e  dois  do  governo,  foi  feito  uma pausa   devido  a  ausência  dos  demais  e 
novamente as 09:38 h, reiniciamos  já com um número maior de presenças. O Srº Perrenoud cumprimentou a todos e comentou 
da dificuldade que é começar a reunião no horário agendado, porque nem todos conseguem chegar  à  tempo, cobrou das 
constantes ausências que vem ocorrendo por parte de alguns membros e que irá começar excluir os que não tem  mais interesse 
de continuar  participando das reuniões; comunicou que recebeu um documento da PM, onde a mesma informa do interesse em 
estar participando das reuniões do Consem e convidou os Presidentes dos Conseg's  se estariam interessados em integrarem  no 
Consem; Srº Amorim (Presidente do 7º Conseg),  questionou ao Srº Presidente do Consem  qual seria o critério usado na 
escolha para as entidades participarem das reuniões; Srº Perrenoud, respondeu que é feito eleição na escolha dos membros, 
conforme a Lei nº 2.388 de 09/05/2006 que dispõe sobre a criação do Conselho de Segurança, estes são formados por membros 
titulares e suplentes, distribuidos paritariamente entre membros do Poder Público e da Sociedade Civil, que no ínicio todos 
participavam  ,  mas  houve  uma  evasão  e  alguns  questionavam  assuntos  de  interesse  pessoal  e  não  coletivo;  todas   as 
participações são muito importantes para o Consem, agradecendo em especial  ao constante apoio da OAB, representada pelo 
Drº Marco Antonio Botelho e ao Srº José Moreira da  Silva (Presidente da Associação Comercial de Santos e Vice-Presidente 
do Consem); comentou também que o certo seria  excluir depois de 03 (três) faltas consecutivas nas Assembléias ou 05 (cinco)  
alternadas durante o ano, perdendo automaticamente o mandato, conforme consta no regimento interno do Consem  instituído 
através da Lei nº 2.388 de 09 de maio de 2006, no capítulo  III –  artigo 4º e § 2º ; passando a palavra ao Srº Claudio G. 
Magalhães (7º Conseg/ Diretor de Divulgação ); comentou que a Guarda Municipal tem mostrado competência e sabe que o 
efetivo não é suficiente para atender o excesso de demanda, reconhece o valor da segurança ambiental realizada pela Cetesb e 
registra que o procedimento de transferência dos técnicos deve ser revisto e que eles continuem na baixada santista e espera 
que o governo do estado concorde com a criação do novo Batalhão PM para nossa região; comentou sobre  a matéria do 
noticiário de A Tribuna do dia 08/09/2008 na página A-12, que fala sobre o aumento do número de roubos e furtos na área da 
Rua XV, onde o delegado Drº Marcelo Marinho afirma que existem apenas dois policiais para fazer a ronda no centro na Rua 
XV; Srº Perrenoud- informou que não havia representante da PM e Polícia Civil na reunião  para que pudesse fazer alguma 
justificativa; e  espera-se com relação a questão da Policia Cívil  e da PM, que haja um aumento no efetivo e além disso existe 
uma promessa da Petrobras de colaborar para que seja instalado o 1º Distrito Policial no Centro da cidade e assim  viabilizar  a 
melhoria da segurança no centro; outro sim, informou que referente a instalação de  câmeras no centro da cidade a verba esta 
prometida aguardamos a distribuição da mesma pela  Sabesp e Petrobras é o que se tem de concreto; Srº Claudio G. Magalhães 
(7º Conseg) – deu a  idéia de convidar integrantes do Rotary/Lions  para fazer parte das reuniões do Consem ; Srº Perrenoud – 
aprovou a idéia ,  comentou que sempre nas reuniões  do Consem consegue ter a presença de  Presidentes dos Conselhos 
Comunitários e aproveitou para dar a palavra ao  Srº Uriel Villas Boas (2º Conseg) –  falou da tentativa que esta fazendo para 
reativar  o 2º Conseg e do interesse que muitos passaram a ter com a criação de mais um Batalhão para a cidade, que a 
comunidade com um todo possa agir,   temos a  responsabilidade de lutar por esta causa;   Srº Perrenoud- disse que, com 
referência ao Batalhão foi enviado ofício ao Chefe da Casa Civil em São Paulo, que o ideal é que se casem as idéias, observou 
que irá aproveitar a união entre Consem e Conseg's  e colocará em pauta uma audiência na Associação Comercial de Santos, 
procurando convidar  o  Comandante  da PM na região  de Santos  e  juntos  debatermos  o tema e unir  toda documentação 
necessária a ser entregue as autoridades, acha melhor fazer a reunião no final de outubro; fez menção a atuação do Comad 
junto ao Consem dos trabalhos importantes que desta junção nasceram frente as Universidades- LUSÍADA, que expulsou 
alunos que praticavam trotes abusivos agora no 2º semestre – UNIMONTE, transformou o trote em busca de doadores de 
medula óssea , este é o trote que todos gostam que aconteça – UNIMES, pela ampla adesão ao trote solidário,registrando-se 
um elogio a essas entidades;  comentou que na próxima oportunidade convidará os Promotores Comunitários de Bairros que 
prestam serviços orientando  zeladores, porteiros etc; para que conheçam o trabalho que é preventivo auxiliando idosos para 
que não entrem em depressão, endossado pelo Consem sugeriu aos Conseg's  que pautem nas  reuniões que fizerem, porque o 
trabalho ainda não pegou a devida força;  seguindo sequência,  pediu aos Presidentes  dos Conseg's  que falassem dos seus 
respectivos conselhos, e solicitou a Srª Ruth (5º Conseg), que fosse a primeira a falar, por ser a única Presidente mulher – ela 
disse  que tem muito amor por aquela área que sofre processo de pouca aceitação o 5º Conseg estava desativado veio uma 
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ordem de São Paulo do Secretário de Segurança Pública e com ajuda conseguiu reativá-lo, agradece ao Srº Perrenoud e ao Drº 
Botelho (OAB)  pelo apoio que recebe  e disse que todos tiveram  sorte, porque o Consem acolheu á todos dos Conseg's  que a 
Zona Noroeste é uma área carente e prima pela defesa da ordem social , agradece a ajuda da Guarda Municipal, porque fazem 
um papel muito maior que a  própria PM, que a  Policia Civil da todo o respaldo em atendimento, esta satisfeita com o 
policiamento, a população tem voz, quanto aos problemas referentes a idosos esta encaminhando as causas que surgem e que 
os Conseg's estão sendo valorizados; Drº Luiz Fernado dos Santos (Presidente 3º Conseg)- que é juiz aposentado, Profº na 
Universidade  Unimonte  disse  que  foi  convidado  a  se  integrar,  recebeu  bastante  incentivo  do  Srº  Amorim (7º  Conseg), 
comentou que por conta da ausência de tempo, nem sempre consegue espaço para participar das reuniões que é tudo novo para 
ele no que se refere a Conseg , que esta mais para aprender, observa  que quando um trabalho é voluntário percebe que nas  
reuniões o voluntariado é atraído por plumas e paêtes, todo mundo acha que irá conseguir tudo mas não conseguem muito, 
acha que devíamos criar proliferadores de idéias, os jovens por exemplo e criar disseminadores de idéias, comentou que a sua 
filha tem preocupação com segurança , percebe que a comunidade é pouco produtiva, estou no Consem  muito mas para 
aprender, agradeceu e disse que pretende sair com algo produtivo de informação, comentou da ausência da Policia Civil na 
reunião do seu Conseg , havia um delegado que era constante  e outros  não, afirmou que quando a sociedade sabe que haverá 
uma autoridade presente elas se sentem mais seguras, acha que a sociedade não esta condignamente segura com um fórum 
acanhado e  que se associa ao Consem sem sombra de dúvidas;  Srº José Luiz Pimentel Amorim (Presidente do 7º Conseg) – 
comentou que acha interessante que se fizesse contato com a Secretaria  de Segurança Pública para que traga o curso de 
liderança e chamar as lideranças da cidade, quanto ao 7º Conseg , diz que esta mais ou menos, infelizmente irá mudar de local, 
Drº Botelho disse que já havia oferecido um espaço no Sindicato dos Quimicos, que na reunião do dia 10/09/08, no seu Conseg 
comentará como anda a segurança daquela área e que faz questão  de entrar para o Consem; por sua determinação final, 
comentou que observa na comunidade um descaso  e acha  que pouco  se  importam na resolução dos problemas , pede para 
que fosse discutido a segurança local , quem quer busca , estão caminhando devagar e  não aparecem para dar opinião; Srº 
Nilson Sartori ( Presidente/4º Conseg) – comentou do antigo mandato que terminou no dia 31/05/08 e agora esta na fase 
burocrática,   acha que os novos componentes tem que ter o mesmo perfil  e  que no mês de outubro haverá a posse dos 
membros, acredita que não pode acontecer racha,  todos devem falar a mesma língua, embora seja subordinado a Secretaria 
Pública do Estado, referente as dificuldades do 4ºConseg,  são muitas, que não tem um centavo para realizar nada, precisa 
arrumar um local melhor  como Sede do Conseg, o atual esta péssimo, preza pelo entrosamento dos Conseg's,  perguntou 
quando seria a reunião do 3º Conseg e o Dr Luiz Fernando,  respondeu que será no dia 15/09/08, comentou sobre o problema 
que ocorreu no centro da cidade com os furtos e roubos de veículos num total de oito ocorrências, disse que a GM faz das 
tripas coração e  pede  para que as pessoas liguem para o disk- emergência social no tel: 0800 177760, lamentou a ausência do 
Srº Domingos ( Sabesp), porque tinha algumas reclamações para fazer; confirmou que se filiava para as reuniões do Consem; 
lamentou  por não conseguir ver resolvida uma denúncia que fez, referente a um  casulo de “marimbondos”, nas imediações no 
jardim da praia, os bombeiros estiveram no local e não encontraram, mas que o problema foi resolvido com a queda do casulo 
ao chão; falou do excesso de abuso referente as drogas e que as universidades estão de parabéns pelos projetos dos   trotes  
solidários-  Srº José Moreira (A.C.S)- pediu licença para solicitar da possiblidade a nível do que já é feito na praia de colocar 
motoqueiros patrulhando o centro da cidade, por diversas razões; houve um arrombamento no Museu do Café e acredita que 
este e outros podem ser evitados;  Srº Amorim (7º Conseg)- salientou que estranha a ausência de Delegados nas reuniões do 3º 
DP e afirmou que o Sr Sartori também necessita deste apoio, com referência a alguns problemas ligados a CET, falou que 
estava comunicando para a representante do Srº Oscar Pereira  (CET), Srª Patricia Azevedo (CET);  Drº Luiz  Fernado (3º 
Conseg) – afirmou que não estava fazendo queixa referente a ausência, que é apenas uma constatação;  Srº Edilson de Souza 
Braga (2º Conseg)- não mora  naquela área,  mas  sabe de problemas ligados a ela, lamenta que o Conseg da região esteja 
desativado , os problemas não param, casas são assaltadas, tem uma filha que sai para dar aulas as 06:00 h, da manhã e só volta 
as 20:00 h e se sente insegura por ser precária a segurança da região, comentou que alguém havia ligado para falar sobre a 
matéria que saiu no jornal A Tribuna do dia 08/09/08 – página:  A-11 na Tribuna Livre,  onde da sua sugestão e sugere o 
aumento do contingente  policial;  acha  que deve ser  feito  uma plenária  ou enviar  um ofício ao governador  que haja um 
embasamento forte principalmente com o apoio dos Conseg's e talvez nem precise da ajuda política;  Srº José Raimundo de 
Souza (municípe)- falou que a segurança não se faz e sim pratica-se, que no bairro da Encruzilhada esta faltando segurança , 
parabenizou o Srº Perrenoud e ao Srº Prefeito pelo esforço que fazem, procurando melhorias em diversos problemas que 
encontram a frente desta cidade e fez um pedido,  que fosse solicitado a CET para que façam um curso com os motoristas de 
ônibus, porque eles discriminam os idosos, quando mostram a carteirinha para que seja liberada a passagem alguns fazem 
pouco caso, são muito indisciplinados, também referente-se  aos motoqueiros que queimam a faixa de segurança, observa que 
a 3 anos mais ou menos solicita a implantação do semáforo inteligente, já fez pedido até pela Câmara Municipal e foi dito que 
a CET alega que é inconstitucional, reclama de pessoas que fazem reformas em seus apartamentos ou casas e jogam o lixo nas 
ruas e com referencia a moradores de ruas tem que criar um projeto para cuidar com mas atenção deste problema, já fez 
reclamação na Ouvidoria falando  tudo isto, acha que deveria haver  melhores condições para que as pessoas possam sair as 
ruas, salienta que é a favor do aumento do efetivo da Policia Militar, Civil e a Guarda Municipal, finalizou agradecendo  pela 
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oportunidade ;  Por fim,  encerrando a reunião,  Srº Perrenoud agradeceu pela presença de todos; fica agendada a próxima 
reunião para o dia 07/10/2008  na Associação Comercial de Santos, na Rua XV de Novembro nº 137  às 09:00 h .  

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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