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Ata da Décima Reunião Ordinária do Conselho de Segurança do Município de Santos. Ao décimo primeiro dia  do mês 
de novembro de dois mil e oito, as  nove  horas  da manhã  nas dependências  da  SGO (Secretaria  Municipal do Governo de 
Santos) , localizada  à  Rua  XV de Novembro nº 195 – 3º andar – Prédio do Banco do Brasil - Centro – Santos / SP, teve início 
a  reunião do Consem/ Seseg , o Presidente do Consem  Srº Renato Perrenoud - iniciou a reunião informando que oficialmente 
foi  encaminhado a relação dos novos componentes do CONSEM para o  ano de 2009 e que foi incluida a Policia Militar; 
assim que for aprovado pelo Srº Prefeito será feito uma reunião solene de posse dos  novos conselheiros; em seguida passou a 
palavra ao Ten Cel Sérgio Del Bel Júnior - comandante do 6º BPMI/ Santos,  que saudou aos presentes e comentou  que esteve 
fazendo um curso que durou 06 meses de ordem profissional e agora estava de volta ; comentou sobre a importância deste  
Fórum de Debates sobre Segurança, acha de um alcance inestimável, que ao lado da saúde e educação são os Conselhos mais 
importantes que existem, lamenta que infelizmente com  relação  a participação popular em termos numéricos  a presença de 
munícipes estava muito aquém do que deveria ter, informa que como comandante do batalhão recebe diariamente uma série de 
reclamações justas ou injustas da população, referente ao trabalho da segurança pública; a gente muitas vezes fica sabendo das 
queixas da população referente á ação ou omissão  da policia através de jornais; as pessoas na maioria preferem procurar pela 
imprensa para pedir alguma coisa relacionada a policia ao invés de procurarem pelas próprias autoridades; acha importante a 
criação dos Conselhos de Segurança,  do Fórum de Debates, pela  Prefeitura à  Secretaria Municipal de Segurança,  para que 
sejam  discutidos  esses  assuntos;  observa  que  vários  problemas  relacionados  a  segurança  pública  foram  resolvidos  por 
intermédio de reuniões desta natureza; comentou de um problema acontecido á tempos atrás  num bairro afastado de São Paulo 
relacionado a roubos que ocorriam em dia de pagamento ou vale nas empresas, quando os funcionários  iam embora de ônibus 
e chegavam tarde da noite a maioria morava nas periferias os bandidos sabiam que era dia de pagamento e que  carregavam 
dinheiro  junto deles, então eram assaltados;  foi em uma reunião de conselho comunitário que o problema  foi resolvido  por 
intermédio de debates;  uma munícipe deu o seu ponto de vista  para que procurassem resolver  o problema e em caráter 
experimental acataram a idéia que deu certo, praticamente zero os assaltos naquela região;  a policia não é onipresente nem 
onipotente não tem como estar presente em todos os locais  ao mesmo tempo;  a  resolução para a dificuldade que estavam 
enfrentando partiu da própria comunidade e portanto  não foi uma ação de policia e sim de cidadania que resolveu o problema 
das pessoas  daquela região;  parabenizou aos presentes  pela participação e  disse saber  que a  maioria frequentava as reuniões 
há muito tempo, sugeriu para que divulgassem mais as reuniões, comenta ser lastimável que  a  maioria das reuniões dos 
conselhos seja  frequentada por  pessoas  que obrigatóriamente  precisam estar ali e ninguém mais ; e  depois as pessoas 
reclamam da policia; nós temos um monte de defeitos, mas nem tantos quanto as pessoas imaginam; não sou contra receber 
criticas,  precisamos conversar  para nos conhecermos melhor e assim possamos saber o que a população precisa em termos de 
segurança; fez menção a um dos assuntos encaminhados a ele pelo Srº Perrenoud - referente  a criação de mais um  Batalhão 
na Baixada Santista e procurou resumir a explicação; a policia militar tem algumas matrizes: organizacionais e operacionais, 
baseia-se em critérios técnicos um deles para cidades acima de 500.000 mil habitantes; poderão ter 02 Batalhões,  existem 
critérios e fatores diversos : população pendular, residente, flutuante, estabelecimentos prisionais, estádios de futebol e etc; 
vários fatores para se chegar a um número de policiais militares e um número de viaturas para cada município; Santos esta 
com uma população estável o nosso  crescimento é vegetativo, taxa prevista até 2010 não chega a 1% , nós não atingimos ao 
requisito de 500.000 mil habitantes, nossa população diminuiu; em contra partida, nós somos uma cidade turística temos o 
maior Porto da América Latina, 03 Estádios de Futebol e assim por diante; baseados nisto,  foi feito um estudo e enviado ao 
escalão superior  para que a  partir  daí  se comece um estudo em âmbito de corporação,  Estado maior da corporação  para 
viabilizar  isto  ou  não;  hoje,  agora,  não  é  o  momento  de  tornarmos  isto  público,  nem debatermos  isto,  recentemente  a 
Assembléia Legislativa já aprovou a reestruturação da Policia Militar, onde foram criadas algumas unidades,  alguns comandos 
regionais e isto é vontade politica do Governador e  da Policia Militar ; não é que nós perdemos á oportunidade, ainda não é a 
hora de nós fazermos isto;  particularmente sou partidário que nós temos que estudar em construir uma nova unidade; chegou- 
se a uma conclusão que temos uma área nebulosa no Caruara; lá é Santos , mas eu sou comandante de Santos , mas não atuo 
em Caruara,  lá pertence ao 1º DP aqui de Santos , mas  não sei como a Policia Civil trata esta região operacionalmente não 
tem como ficarmos pegando balsa , estrada para patrulharmos esta área, é uma incoerência;  qual a proposta  que nós fizemos 
baseados em estudos técnicos;  o 21º que é o Batalhão do Guarujá, ele pegaria esta parte de Caruara, que hoje eles atendem 
informalmente , nós do 6º Batalhão  pegaríamos Cubatão,  porque geograficamente  é uma extensão da nossa área,  quando 
falo nós;  seria o outro Batalhão que  seria criado na Zona Noroeste ,  Santos é uma cidade absolutamente distinta ou seja, pra 
cá  dos morros  e  pra  lá  dos  morros  ,  então  no nosso estudo o 2º  Batalhão  seria  criado   na Zona Noroeste,  porque  tem 
características próprias e outro Batalhão seria o 6º Batalhão  que continuaria a atuar nesta área e pegaria Cubatão , este é um 
assunto que ainda não esta  em cogitação; é um processo demorado , não adianta  interferência política,  é um trabalho de 
médio e longo prazo; e um outro fator  a PM tem um efetivo que é fixado em X  hoje é fixado em 93.000 mil homens;  nós não 
temos  este número em todo o Estado, chegamos em mais ou menos  82.000 mil um número que flutua,  temos um problema 
de efetivo relativamente alto, pois esta saindo mas gente do que esta entrando, porque a formação do nosso homem é muito 
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mais demorado, e as exigências são maiores, a carga horária de estudo é muito maior, quando a gente cria um Batalhão em 
uma cidade isto não quer dizer que o efetivo irá aumentar  as pessoas pensam que  é isso  que acontecerá, não é assim ; estes  
homens são remanejados; nós não aumentamos o efetivo, porque para se aumentar o efetivo de uma corporação você tem que 
ver o impacto que isto vai causar no orçamento, não só em termos de formação, mas  de salários, equipamentos, armamentos, 
assistência e uma série de outros ;  hoje a tendência é de investir muito mais em tecnologia,  isto não irá substituir o homem ; 
mas ajuda e muito o nosso efetivo;  á maior prova disto é o Monitoramento  feito pela Prefeitura, nós estamos tendo um ótimo 
trabalho graças a ação da Prefeitura com a Secretaria de Segurança  que investiu nisto para proteger a própria comunidade e 
tem dado bons resultados; várias são as ocorrências que não chegam ao conhecimento das pessoas, então é nisto que  temos 
que investir  na tecnologia em detrimento do homem; por fim; o Ten Cel Sérgio Del Bel – abriu espaço para quem quisesse 
fazer alguma pergunta, então o Srº Perenoud – agradeceu pela  participação do  6º Batalhão e do Ten Cel Del Bel e apresentou 
o Ten PM Washington Teixeira que irá substituir o Ten PM Gustavo Magnani , quem representava a PM no Conselho,   fez 
uma colocação referente a uma matéria publicada  num jornal,  sobre quem havia ou não, sido vitima de assalto, tratava- se  de 
uma matéria positiva, porque felizmente os três entrevistados nunca foram assaltados , uma  rara noticia de ser lida , só para 
mostrar que quando a imprensa quer ela colabora com noticias positivas;  mas nem sempre quando pensamos que estamos 
seguros, nem sempre isto é verdade precisamos ter muito cuidado com isto e passou  o recorte da noticia para que todos 
pudessem ler; comentou que muitas vezes somos bombardeados com tantas noticias ruins que acabamos tendo medo de sair as 
ruas;  mencionou também o cuidado que devemos ter com a internet , devemos procurar  saber a veracidade das noticias que 
chegam até nós, quando se tratar  de informações que a pessoa desconhece para que não repassem,  apaguem ou encaminhem 
para a Secretaria de Segurança e irá ser investigada a verdade; comentou de uma reclamação que estava recebendo  e da 
importância que este Fórum esta proporcionando de maneira positiva pela qual as pessoas  deixem de procurar a imprensa para 
reclamar; tem procurado da melhor maneira possível dar as respostas  e agradeceu a Policia Militar, Civil e ao  Srº Nilson 
Sartori ( Presidente do  4º Conseg) que muito colaboram enviando  reclamações , disse estar procurando acelerar para que 
tenham resposta o mais rápido possível; encaminhou uma denúncia de uma munícipe que esta  sendo constrangida por uma 
empresa de segurança clandestina da Praia Grande;  Srº Perrenoud - informa que encaminhou a denúncia a PM , Policia Cívil e 
à representante do Sindicato das Empresas de Vigilância (Sesvesp) a  Srª Helenice Vieira S. Campos presente à reunião;   Srª 
Maria Célia Rezende de Freitas (Semam)- pergunta se esta havendo fiscalização com refêrencia aos vigias que apitam de 
maneira abusiva e o que  fazer para impedir esta pratica;  Srª Helenice Vieira Santos Campos (Sesvesp) – informa que com 
certeza a firma que emprega esses vigias é clandestina e que estão sendo investigados pela Policia Civil; TenCel Del Bel – 
dando sequência a informação; diz que há um tempo atrás no bairro do Campo Grande houve uma  denúncia por parte dos 
moradores que enviaram fax com os dados da pessoa , o local, então conseguiram pegar o vigia;  o  que  aconteceu  a moto do  
vigia estava com a documentação legalizada, tinha CNH e ele continua  lá apitando, então para elaborar o B.O vai alegar o quê 
não é legalizada,  mas tem alguém pagando para ele fazer este serviço e qual o crime que ele esta cometendo ou seja  nenhum; 
pede para que envie fax: 32310084; que a PM fiscalizará dentro das limitações por força da Lei ;  Srº Perrenoud – pede para 
que  façam  a  ponte  também  pela  Secretaria  Municipal  de  Segurança  enviando:  fax:  32194057,  e-mail:  consem-
seseg@santos.sp.gov.br , telefone direto: 32015190;  Srº Domingos A. Araujo (Sabesp) - perguntou se  há  possibilidade 
ou não de identificar uma mensagem pela internet ;  Srº Perrenoud – informa que sim,  tem uma Delegacia da Policia Civil que 
cuida somente disto, até mesmo se a mensagem veio de alguma  lan house tem como descobrir ;  uma vez que não conhece de 
onde esta vindo a mensagem é melhor nem abri-la;  Srº Uriel Villas Boas ( Fórum da Cidadania)- pergunta qual seria a maneira 
de nos manifestarmos com relação a reivindicar um 2º Batalhão na Baixada Santista; o Ten Cel Del Bel – respondeu que por 
diversos fatores  já esclarecidos  que o estudo esta  concluido; na parte que compete ao 6º Batalhão,  esta encerrado e favorável  
que  foi encaminhado ao escalão superior,  hoje se sairmos daqui,  para ir até lá e fazer o pedido, à  resposta que teremos é que 
já esta sendo estudado a reivindicação;  Srº José Luiz Pimentel Amorim ( Presidente do 7º Conseg)-  perguntou se a Base da 
PM que esta localizada no Bairro do Campo Grande irá mudar de local ;  Ten Cel Del Bel – informou que a Base e a Cia, o 
projeto preve no contrato  que os órgãos públicos  que forem desapropriados por conta desta obra serão  incorporados  ao 
projeto e  serão reconstruidos simultaneamente , haverá um período de transição entre a demolição e a construção da base e da 
Cia  , será um período difícil, vai depender do empenho na  obra;  pediu licença ao Cel Perrenoud e comentou que o quê mais 
esta precisando é da retirada da 3ª Cia de onde ela se encontra  hoje, a  Sede atual  não suporta uma Cia é uma garagem,  
quando chove o ambiente fica terrível , comentou que  houve perda de equipamentos e muito mais, aqui no Centro é difícil de 
se encontrar um  imóvel  apropriado e bem localizado; a Petrobras já sinalizou que poderá construir uma Cia  simultaneamente 
com as coisas que pretende fazer no Valongo; mas isto irá demorar;  Srº Perrenoud – disse que realmente é difícil de encontrar 
um imóvel e assim que for encontrado em condições será feito a transferência;  Srº José Raimundo de Souza (munícipe) – fez 
menção a insegurança que presencia nos dias de hoje, diz que a policia precisa acabar  com a marginalidade, porque cada vida 
que se perde não tem mais retorno, diz que feliz é aquele que consegue voltar para casa depois de um dia de trabalho;        
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  comenta que as pessoas devem levar os problemas ao conhecimento do Consem e assim, possamos resolvê-los juntos;  Srº 
Perrenoud – enfatiza que realmente não devemos nos acomodar e que até o final deste  ano iremos procurar fazer um balanço 
para tentar no próximo ano procurar  melhorar ; comunica a criação do site dicas de segurança em conjunto com a Policia 
Militar  que  disponibiliza as  dicas  de  segurança  no site  da  prefeitura  e  solicita  sugestões  para  novas  dicas  por  parte  dos 
conselheiros. Por fim encerrou a reunião agradecendo mais uma vez pela presença de todos. A  reunião do mês de dezembro 
será no dia 09/12/2008, local a ser marcado, será enviado a convocação.

Santos, 11 de novembro 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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