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Ata da Décima Primeira Reunião Ordinária do Conselho de Segurança do Município de Santos. Ao nono dia  do mês de 
dezembro de dois mil e oito, as  nove  horas  da manhã  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 , o Presidente do Consem - Srº 
Renato Perrenoud - iniciou a reunião agradecendo pela presença de todos e comunicando que a posse dos novos integrantes 
para o Conselho de Segurança   ficará para  o mês de fevereiro  de 2009, em seguida abriu a palavra para quem  quissesse 
expor algum assunto:

Srº  José  Raimundo de Souza (munícipe)  – comentou que a segurança de um modo geral  precisa  melhorar : o trânsito, a 
circulação das bicicletas,  as ocorrências de roubo e da necessidade de mais policiamento nas ruas para que as pessoas possam 
se sentir mais protegidas, além de melhorar a fiscalização municipal;

Srº  Uriel  Villas Boas ( Fórum da Cidadania)  – questionou com refêrencia ao número de efetivo da PM  para a operação verão 
de 2009 que está se aproximando, foi informado pelo Srº Perrenoud, que haverá um contingente de número adequado para a 
cidade de Santos, com apoio da Academia da PM; 
 
Srª Maria Célia R. de Freitas (SEMAM) – solicita  que seja divulgado o disk denúncia ambiental –  ruído: tel: 3226-8080 das 
08: 00 ás 18:00 h , de segunda a sexta-feira;  tel: 3219-8743 – 24:00 h  e cel: 9715-4539 plantão – lixo: 3226-8080 das 08:00 
ás 18:00 h , de segunda a sexta- feira e cel: 9715-4514 das 08:00 ás 18:00 h  de segunda à domingo;

Srº Luiz Fernando do Santos – (Presidente do 3º Conseg) – questiona sobre a segurança em torno do Shopping Praiamar  e da 
idéia de como poderia ser  aumentado o número de câmeras para fortalecimento da segurança  na cidade, observa que se  fosse 
criado um projeto em troca de  descontos em impostos,  facilitaria este aumento do material ; Srº Perrenoud – informa que não 
é algo tão simples, isto englobaria muitos estudos a longo prazo  mas que o Consem encaminhará a proposta aos setores 
competentes;   Srº  Luiz  comunicou  que  o  Sesc  estará  viabilizando  aos  Conselhos  de  Segurança  em  geral  um  Boletim 
Informativo, o que será muito útil para a divulgação dos temas de segurança e para a adesão de novos partcipantes;    
  
 Srº Perrenoud –  cumprimentou o Srº Luiz e o Sesc pela iniciativa e  informou  que continuará apoiando o Projeto Promotores 
Comunitários de Bairros e pede  para que os Conseg's o divulguem em suas reuniões;  por fim, felicitou aos presentes para que 
tenham um Bom Natal e um inicio de Ano repleto de muita  saúde e paz à todos;

OBSERVAÇÃO:

Comunicamos que o Conselho de Segurança não realizará reunião no mês de janeiro, devido a Operação Verão de 2009, 
retornando em FEVEREIRO/ 2009, com a posse do novo Conselho;

Santos, 09 de dezembro de 2008.
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