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Ata da Nona Reunião Ordinária do Conselho de Segurança do Município de Santos. ao sétimo dia 
do mês de outubro 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 ,  Srº Perrenoud (Presidente do Consem/Seseg)- iniciou agradecendo à todos pela presença 
comentou  que  os  novos  representantes  dos  Clubes  Rotary  e  Lions  poderiam estar  se  reunindo  para 
elegerem um membro de cada Clube e desta forma ter sempre alguém presente  nas reuniões do Consem, 
observa que  houve  uma demanda nos Conseg's e pede  aos Presidentes  que possam estar   presentes nas 
reuniões , também irá oficializar a presença da Polícia Militar; fez menção de um pedido da Câmara 
Municipal  para  que  a  Secretaria  de  Segurança  elabore  uma  cartilha  com  orientações  de  segurança, 
comenta que se for muito extensa pode ocorrer de não atingir o objetivo e com o passar do tempo pode 
ficar defasada; salientou que a Policia Militar disponibiliza-se em participar desde que seja indicado a 
fonte,  afirma que há vários representantes para fornecer informações  tais como: Conselho do Idoso, 
condomínios, segurança etc ; a idéia será repassada para a Policia e esta irá averiguar o conteúdo, observa 
que a segurança é subjetiva e não objetiva e que nós enquanto sociedade precisamos ser organizados nas 
áreas das informações, temos que  ganhar força em passar  noticias positivas; informa que a Secretaria de 
Segurança esta criando alguns serviços, o de recebimento de documentos perdidos  tem grande procura, 
que  são repassados pela Guarda Municipal e deste, para o banco de dados da Seseg; podem acessar a 
Guarda Municipal, seja via fone ou e-mail, qualquer um esta apto a orientar;  houve um caso de um turista 
americano que  havia perdido os documentos, após contatos com a polícia americana a documentação foi 
enviada pelo correio; a Srª Claudia Marangoni (COMEB)- comenta que recebeu uma mensagem estranha 
pela  internet-  Srº  Perrenoud -  orienta  para que se  tenha muito  cuidado no repasse de mensagens  da 
internet  e que delete  quando se tratar  de origens não  identificadas;  até mesmo quanto a telefonema 
anônimo, cartas etc; o Drº Ever Felicio de Carvalho (OAB)- comenta que existe uma imensa gama da 
população que ainda não tem acesso a internet,  que deveriam pensar em uma estratégia que pudesse 
trabalhar para diminuir esta carência; Srº Perrenoud- comenta, para essas pessoas que não tem acesso, 
poderia  ser  criado  uma  rede  em parceria  com as  Sociedades  de  Melhoramentos  de  Bairros  e  levar 
informações a elas, a Srª Claudia Marangoni (COMEB), que esta presente, poderia estar conversando com 
os representantes da Sociedades Melhoramentos; o Srº André Luis Neiva (Rotary/Porto)- observa que as 
pessoas podem fazer uso do D.O de Santos, passando  informações ou recebendo ; o Srº Perrenoud- fala 
que através do mesmo, recebem várias informações,  é publicado semanalmente e é gratuito , pede para 
que  façam uso do disk denúncia  pelo tel: 181 , é importante que as pessoas saibam  que a informação é 
totalmente sigilosa e segura que depois de 30 ou 40 dias podem retornar a ligação cobrando no caso do 
problema persistir ; quem patrocina o disk denúncia na baixada são as entidades maçônicas; o Srº Barbosa 
(4º CONSEG) – acha que o disk denúncia pode ser melhor divulgado ; Srº Perrenoud- informa que a 
última ocorrência de seqüestro na cidade teve importante colaboração do 181, para um desfecho positivo; 
o  representante  da  PM-6ºBPMI  /Gustavo  Magnani  –  infatizou  que  o  tel:  181  é  o  instrumento  que 
possibilita  resolver inúmeros casos ; que é administrado por uma Ong e a cidade de Santos é adepta desta 
prestação de serviço, a central de inteligência é acionada e imediatamente procuram saber da veracidade 
da denúncia  para resolver o problema, informa que o número de ocorrências é imenso e pelo 4º ano 
seguido o Batalhão é campeão do interior pelo grande sucesso em atendimento;  Srº Perrenoud – salienta 
que é um serviço de plena confiança e carece ser melhor divulgado pela imprensa, a qual deveria dar um 
voto de louvor e informar mas  sobre este trabalho e pede aos integrantes dos Conselhos para solicitarem 
que em suas áreas haja um número maior na divulgação desse serviço; o Srº Nilson  Sartori (Presidente 
do 4º Conseg) – pede para  quem não fez uso deste serviço que faça, porque a denúncia é investigada e 
apurada com êxito, que realmente o trabalho funciona; Srº Perrenoud -  comentou com referência ao papel 
do Conselheiro que é muito relevante,  o Conselho Municipal (Consem) esta sempre aberto para diversos 
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segmentos,  que faz reunião em qualquer lugar quando for solicitado; indica uma palestra   patrocinada 
por uma Ong em São Paulo para capacitação de conselheiros, no dia 05/11/2008, quarta-feira, das 16:00 
as  18:00  hs,  a  inscrição  é  gratuita   pelo  site  www.oficinamunicipal.org.br as  vagas  são  limitadas 
(conforme ordem de inscrição) – local: Rua Padre Garcia Velho, 73 – cjtº 61, em Pinheiros (próximo à 
livraria Fnac Pinheiros), que irá abordar como tema o papel dos Conselhos Municipais: remodelação e 
revitalização, terá vários convidados para o debate; menciona que irá tentar trazer um curso neste molde 
para Santos;  passou a palavra  a  Drª  Dolores de Melo Vassão (OAB/Santos)  –  que é  Presidente   do 
Conselho dos Promotores Comunitários de Bairros e Coordenadora da Comissão de Implementação do 
Estatuto do Idoso, que  afirma ter muita coisa por fazer  referente  a problemas relacionados aos idosos 
aqui em Santos; foram feitos vários levantamentos e encontraram bastante dificuldades, disse que não  se 
deve esperar pelo poder público, que foi criado o projeto Promotores Comunitários de Bairros e que cada 
bairro deve procurar resolver por partes a extensão de voluntários que queiram trabalhar , ser  um elo 
entre os trabalhos públicos e encaminhá-los para os equipamentos,  mas são poucos divulgados  estes 
Promotores,  que é importante   ter  um voluntário  em cada bairro,  sendo que é um trabalho grande e 
exaustivo , mas que dá resultado; este programa é  constituido por um colegiado sendo integrado por: 
SESC, OAB, UNI SANTOS, SESEG, SICON (SINDICATO DOS CONDOMÍNIOS), cada mês um fica 
como  representante,  o  importante  é  gerir  os  trabalhos,  a  coordenação  fica  na   Sede  Central  dos 
Promotores Comunitários  na OAB – Pça José Bonifácio nº 55 – Centro/Santos tel: (013) 32265900 o 
atendimento é toda quinta- feira no horário  das 10:00 as 12:00 hs;  Srº Perrenoud – comentou que um dos 
problemas  mais comuns  relacionados aos  idosos é o suícidio, que é importante recuperar o passado 
quando as pessoas  se preocupavam umas com as outras, ligavam para saber como estavam, é importante 
não deixá-los tanto tempo sozinhos, que os vizinhos possam conhecê-los, pede para quem se interessar 
que procure participar  ;  em seguida,  solicitou aos representantes  dos Clubes: Rotary e Lions,  que se 
apresentassem; Srº Osvaldo Prieto  Júnior (Lions Clube Santos Sul)-  comentou que era uma honra, o 
convite de poder participar no Consem/Seseg;  Srº Antonio de A. Campanário Neto ( Lions Santos Leste)- 
disse  que aceitava  participar  do Consem/Seseg;  Srº  Luiz Fernando dos Santos  (Rotary Clube Santos 
Oeste) e Presidente do 3º Conseg- disse que certamente esta envolvido neste Consem;  Srº André Luis 
Neiva (Rotary Clube Porto)- agradece pelo convite;  Srº Wilson Roberto Pinto Rodrigues ( Lions Ponta 
da Praia)- agradece pelo convite;  Srº Fernando Ribeiro Pereira (Rotary Clube Monte Serrat)- agradece 
pelo convite;  Srº  Matheus Guimarães  Cury (Rotary Clube Noroeste)-  agradece pelo convite;  após as 
apresentações dos Presidentes dos Clubes; - Srº Perrenoud, solicitou que os Presidentes dos Conseg's se 
apresentassem; Srº Yaakov Kalman Weissmann (Presidente do 1º Conseg) – disse que esta á disposição 
do Conselho e de todas as autoridades;  Srº Uriel Villas Boas (2º Conseg)- disse que esta tentando reativar 
o 2º Conseg, juntamente com os Srs Moíses e Argeu , - Srº Perrenoud- diz  que o Ten. Magnani, irá 
ajudar nos trabalhos de reativação também;  Srº Nilson Sartori (Presidente do 4º Conseg)- comenta que 
embora os Conseg's sejam ligados a São Paulo, apóia e ajuda a comunidade e é um prazer esta associado 
ao Consem; Srª Ruth Mirian da Silva Floripes (Presidente do 5º Conseg)-  comenta que o quinto Conseg 
compreende 15 Bairros da Zona Noroeste, mas que é um prazer o trabalho que faz  naquela área, que as 
reuniões do 5º Conseg são realizadas toda 3ª  quarta-feira de cada mês no horário á partir das 19:00 hs; 
Srº  José  Luiz  Pimentel  Amorim (Presidente  do  7º  Conseg)  –  comenta  que  sua  área  compreende  os 
Bairros: José Menino, Pompéia, Gonzaga, Boqueirão e as reuniões são realizadas toda 2ª  quarta-feira de 
cada mês no horário á partir das 17:00 h,  na Sede do Clube XV ; Srº Perrenoud- explicou que  o 6º 
Conseg pertenceria a área de Bertioga,  precisa ser feita uma audiência pública para se criar este Conseg; 
comenta que o Consem é um órgão agregador, nosso trabalho é fortalecer os trabalhos comunitários entre 
as sociedades de bairros e as sociedades de clubes de serviço, procurando promover o aperfeiçoamento de 
todos e tentar qualificar os Conseg's; são diversas ações  todas ligadas à trabalhos que envolvem  questões 
de policia , justiça, é o fórum para a sociedade civil formar discussão, para a segurança em geral e  a 
questão da ação de prevenção; sempre há necessidade de  integração, uma ponte especifica 
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entre os Presidentes dos Conseg's, é importante ter a visão  que  as pessoas ao procurarem pelos Conseg's 
estão indo em busca de uma resposta,  neste encontraram as autoridades das quais podem lhes dar uma 
resposta : delegado da área local, comandante PM da área local, advogados, entidades que representam a 
Prefeitura e assim por diante; no Consem participam 06 entidades da sociedade civil, solicita mas uma 
vez, para que entre os Clubes Rotary e Lions, façam uma escolha em que possa apenas um estar a frente 
para  representar  nas reuniões do Consem e que entre os Presidentes dos Conseg's também haja um 
representante, Srº Perrenoud- deu a palavra por ordem de espera para a Srª Telma Mara da Silva Fontes 
(municípe)- que mora no bairro Encruzilhada e esta tendo muitos problemas com os constantes assaltos 
naquela  região,  seu filho foi  assaltado  duas  vezes  seguidas nos dias 15 e  16/09/2008,  no horário  da 
manhã,  no  trecho  da  Av.  Conselheiro  Nébias  e  Av.  Ana  Costa   entre  as  Ruas  Cunha  Moreira  e 
Washington  Luis,  também  ocorrem  muitos  assaltos,  que  no  dia  16/09/2008,  seu  filho  foi  assaltado 
novamente no horário da tarde entre 17: 00 e 17:30 h, no trecho da Washington Luis e Francisco Glicério, 
desta vez houve agressão, roubaram o celular e a bicicleta, que o abuso é tanto que até fazem entrevista 
com as vitimas, caso eles simpatizem não agridem ; a Srª Telma foi até o DP para registrar a ocorrência 
mas alega ter sido mau atendida e sentiu-se constrangida ,  enfatiza que se não for cortado o mau pela 
raiz,  os problemas aumentarão;  fala que no dia do primeiro assalto ligou para o 190 e foi orientada a 
procurar pela policia civil, mas como estavam de greve resolveu não fazê-lo, já da segunda vez, ligou 
para o 7º DP e foi atendida, mas  não foi  tratada com o devido respeito; Srº Perrenoud – informa que 
recebeu e repassou as informações com referência ao furto, que da parte municipal tem a força tarefa que 
procurou  ajudar,  informa  que  é  importante  saber  diferenciar  o  pobre  honesto  do  desonesto,  que  os 
pertences do filho da Srª Telma devem ter sido revendidos para alguém que normalmente é drogado e 
inescrupuloso; informou que irá conversar com o Delegado Drº Rosier,  a Srª Telma diz que esta coisa de 
levar vantagem depende da posição social; o Srº Perrenoud- solicita ao Srº Nilson Sartori (Pres. do 4º 
Conseg), que converse com a Srª Telma para colher mais informações; a Srª Ruth Mirian (Pres. do 5º 
Conseg)- informa a Srª Telma que os delegados trabalham em conjunto e primam pelo bom tratamento, 
solicita   a  Srª  Telma  para  que   informe  qual  o  dia  que  esteve  no  distrito  e  irá  procurar  atendê-la 
juntamente com o Srº Nilson Sartori;  o Srº  Fernando R. Pereira (Rotary M.Serrat)  – pergunta se via 
internet seria possível fazer o B.O; Srº Perrenoud- informa que a policia não registra ocorrências graves 
via internet, apenas perda de documentos, que referente a  furtos e roubos; tem que ser via Distrito ante 
ausência de representante da Polícia Civil na reunião, prefere deixar este tema para a reunião do mês de 
novembro,  irá  tratar dos problemas da área do 4º Conseg, informou que solicitou para que as viaturas 
interceptem:  bicicletas  e  motocicletas,  pediu  para  que  fosse  feito  o  policiamento  na  área  dos  furtos 
citados, afirma que esta acompanhando o problema;  Srº Yaakov (Pres. do 1º Conseg)- pergunta á respeito 
de Câmaras de monitoramento no centro da cidade; Srº Perrenoud – responde que foi feito o mapeamento 
que  o  custo  gira  em torno  de  R$  38.000,00  (trinta  e  oito  mil  reais),  cada  câmera  instalada;  que  a 
Assossiação  Comercial  esta  colaborando  nos  contatos  com parcerias  e  procurando  sensibilizar  mais 
parceiros;  com a  Petrobras  o  processo  vem caminhando  bem e  que  tudo  envolve  muita  burocracia, 
informa que a Sabesp também irá fazer doação, que a intenção é que haja câmeras na entrada da cidade de 
Santos, Porto e Orquidário, que esta sendo proposto parcerias também com a CPFL, Telefônica; que o 
poder público quer parceria com as empresas, mesmo porque elas também serão beneficiadas com as 
câmeras, será  parceria de duas mãos;  o Tent. Magnani- comenta que existe no orçamentário verba para 
compra de câmeras em São Paulo, que uma das prioridades será para Santos, a região está em 8º lugar nos 
índices  de violência;  que há necessidade  de acelerar  esta  prioridade,  estará  encaminhando também a 
solicitação da criação de mais um Batalhão para Santos, tendo em vista a instalação na cidade de um 
escritório de negócios (Petrobras); a Srª Claudia Marangoni (COMEB)- comenta referente ao problema da 
Srª Telma , que as pessoas deixam de registrar o B.O porque muitas sabem que irão ser maltratadas, pede 
para que façam o  registro,comenta que irá  aproveitar a presença dos Clubes Rotary e Lions, bem como 

mailto:consem-seseg@santos.sp.gov.br


 
Conselho de Segurança do Município - CONSEM                  

consem-seseg@santos.sp.gov.br 

do Conselho do Idoso e solicita  para que  seja fiscalizado as vagas nos estacionamentos dos deficientes, 
porque, na maioria das vezes não é respeitado e os deficientes não conseguem estacionar,  ela mesma 
depende  destas  vagas  para  poder  transportar  o  marido  e  vêm  encontrando  sérios  problemas, 
principalmente nos shoppings, solicita ajuda dos clubes de servir e diz que  irá reclamar sempre que flagar 
o abuso; a Srª  Maria Célia Rezende de Freitas(SEMAM)- informa que a Secretaria do Meio Ambiente 
dispõe de linhas 24 horas para denúncias ambientais, pode ser acionada pelos cel: 97154539-  destinado a 
denúncias referentes à poluição sonora  no cel: 97154514 – para  demais denúncias ambientais ou para 
maiores informações: 32268080; - Srº Perrenoud- mais uma vez, agradeceu pelas presenças e  encerrou a 
reunião, ficando  agendada a do mês de Novembro para o dia 11/11/2008 as 09:00hs, endereço: RUA XV 
DE NOVEMBRO, Nº 195 – 3º ANDAR – NO PRÉDIO DO BANCO DO BRASIL – Centro /Santos       

Santos, 07 de outubro de 2008.

Arlete Alves de Lima M. Justo
Chefe da Seção de Apoio aos Conselhos
Secretariou os trabalhos

Renato Penteado Perrenoud
Presidente do Consem/Seseg
Secretário Municipal de Segurança
Presidiu os trabalhos
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