
                           
Relatório Informativo CONSEM – Nº 09 /2012
Referência: AGO CONSEM/SESEG – Mês de Outubro
Assunto: Ata da Reunião do Conselho de Segurança de Santos/PMS 
Local da Reunião: Rua XV de Novembro, 137 auditório Associação Comercial de Santos
Data da Reunião: 10/10/2012                             Data do Relatório: 22/10/2012
Técnico(s) Responsável(eis): Cristina Helena Ribeiro dos Santos 

Entidades Participantes:
SESEG, DEFESA CIVIL,CET, COMEB, CDL -PRAIA SANTOS, ACS, 7º CONSEG, POLÍCIA 
MILITAR, A.C.S., SEAS, SEDUC,SEMAM, SESVESP.

Síntese:
O  Sr.  Cláudio  Marques  Trovão,  presidente  do  CONSEM  e  Secretário  Municipal  de 
Segurança,  inicia  a  reunião  agradecendo  a  presença  de  todos,  em seguida  coloca  em 
votação  a  aprovação  das  atas  dos  meses   de     agosto  e  setembro  e  a  Assembleia 
Extraordinária  de  agosto,  que  foram  enviadas  pelo  correio  eletrônico,  não  havendo 
alteração, podemos considerá-las aprovadas. O primeiro assunto da pauta, diz respeito a 
devolutiva  das  ações  desenvolvidas  para  fiscalização  de  bebidas  alcoólicas  em  vias 
públicas,  o  objetivo  das  ações  realizadas  com as  diversas  secretarias  foi  para  avaliar, 
proteger e diminuir o consumo de bebida alcoólicas em vias públicas, que começou em julho 
estendendo até setembro, principalmente na Fonte do Sapo, evento conhecido como lual e 
também em outros locais da cidade, onde havia excesso no consumo de bebidas e uso de 
drogas. As ações  surtiram efeito, houve uma redução e foi eliminado por completo, parece 
que foi pontual, mais no momento de férias, foi resolvido em parte, em contrapartida estão 
sendo realizados outros eventos  que fazem apologia ao crime, tráfico de drogas, estamos 
monitorando, e são comunicados ao Ministério Público  evitando assim a realização dos 
shows, exemplo: Clube XV, no Centro Espanhol, no Vasco e outros locais. ALLURI casa 
noturna na Rua do Comércio onde houve o do estupro, os autores foram responsabilizados, 
avaliac'~ão a licença do bombeiro, com a Prefeitura o alvará em andamento, e medidas 
administrativas estão sendo providenciadas para coibir a presença de menores nas casas 
noturnas. Além disso tem uma regional da vigilância sanitária do Estado, que tem o poder de 
aplicar  a  Lei,  principalmente  quando  o  menor  é  pego  bebendo,  a  multa  vai  para  o 
proprietário, até mesmo quando bebem no estacionamento.  O Sr. Cláudio Trovão fala das 
imagens  das  câmeras  para  averiguar  se  houve  abuso  da  Polícia  Militar  e  da  Guarda 
Municipal durante uma blitz no emissário, o mesmo comenta que foi à reunião do Conselho 
Municipal  da  Juventude  e  foi  bombardeado  pelos  jovens,  Sr.  Cláudio  esclarece  que 
buscamos o equilíbrio. Sra. Cláudia Marangoni lamenta o pedido de desculpas dos jovens 
do CMJ, ficamos indignados pelas desculpas, eles não compareceram  na ação conforme 
combinado,  e  é  dever  da  Polícia  revistar  e  da  Guarda  Municipal  zelar  pela  ordem.  Sr. 
Bonifácio  reclamou  dos  abusos  no  entorno  do  Super  Centro  Boqueirão  como  atos  de 
vandalismo e consumo de drogas e bebidas pelos alunos da  universidade,  tem diverso 
problemas com sanitários,  bar,  limites de horário,  retirada de garrafas e cigarros.  O Sr. 
Cláudio Trovão esclarece que o bar faz parte do Super Centro, e já se reuniu com o síndico 
o  Sr.  Pepino,  sabem  que  isso  acontece  principalmente  nas  quintas  e  sextas-feiras.  O 
Capitão Gilson Gonçalves está ciente do que ocorre, verificou-se que saem com garrafas, 
estacionam errado, ocasionando perturbação  do sossego, no código de postura da cidade a 
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lei é clara, pedimos ajuda para o 7. conseg relatar para o Ministério Público os relatórios o 
com tais denúncias e que o bar ocupa um espaço público, quando a PM está não se usa a 
droga.  Sr.  Bonifácio  comenta  que  as  faculdades  não  fazem um estudo  do  impacto  de 
vizinhança,  relata  que  chega  a  ter  100  (cem)  ônibus  estacionados  no  entorno  das 
faculdades. Sra. Regina comenta que estão fazendo um shopping perto do Carrefour da Av. 
Conselheiro Nébias e questiona se está sendo feito o estudo do impacto. Sr. Oscar da CET 
ainda desconhece, e alega  que está na Prefeitura. Sr. Bonifácio convida os presentes para 
participarem das reuniões do 7. conseg que acontecem na terceira segunda-feira do mês na 
sede da Porto Seguro. A proposta é juntar todos os boletins da GM e da PM e encaminhar 
para o 7. conseg para abrir uma ação pública civil. Houve um comentário da ausência dos 
Guardas Municipais nas reuniões dos CONSEG`s, o Sr. Cláudio Trovão pediu para Sra. 
Cristina Helena tomar as devidas providencias. O 3. item da pauta trata da divulgação da 
Campanha Educativa de trânsito projeto da Polícia militar, o   Sr. Cláudio convida o Capitão 
Gilson Gonçalves para explanar sobre a campanha, o mesmo  relata que não tem como 
quantificar o número de motoristas embriagados que colocam a vida de outras pessoas em 
risco. Precisamos atuar e discutir a saída desses jovens das baladas quanto, a imprudência 
desses motoristas. Sr. Oscar da CET fala de criar um projeto para resgatar a campanha do 
Rio Grande do Sul, outra proposta e levar para o Conselho Municipal da Juventude. Tania 
lembra do Projeto no Paraná, onde nas baladas o motorista usa um adesivo (desenho de 
borboleta).  Sr.  Santala exemplifica que na Espanha há fiscalização efetiva na saída dos 
bares e não tem como fugir, é obrigatório o uso do bafômetro. A Sra. Cláudia    diz que  aqui 
ninguém cria prova contra si mesmo. Sr. Cláudio Trovão orienta que se crie um projeto de 
Lei na Câmara. Sr. Bonifácio comenta que precisa fazer a aplicação da Lei reversa. Sr. 
Amorim pergunta para o Capitão PM Gilson, quantos bafômetros a PM tem? O Sr. Gilson 
esclarece que tem 15 (quinze) bafômetros sendo 02 (dois) por companhia, outra situação é 
a ODS – Operação Direção Segura, campanha pela internet,  com folders e panfletos, e 
justifica a PM não está de braços cruzados, pois o número de carros cresceu muito. Sr. 
Cláudia questiona sobre o índice de recusa do uso do bafômetro. Temos várias propostas 
como estimular a campanha da PM, acompanhar os eventos pelo facebook, convidar as 
universidades,  igrejas,  conselhos  COMAD  e  CMJ.  Sr.  Guilherme  fala  da  certeza  da 
impunidade, por isso tanto descaso. O Sr. Cláudio propõe a alteração da Lei Seca e sobre a 
fé pública do fiscal da Prefeitura, precisamos mudar a Lei. Sr. Bonifácio propõe a mudança 
do teor alcoólico de 1.6 e reduzir para 0 (zero). Passando para os assuntos gerais, houve 
um questionamento  referente  aos  boatos  da  morte  do  Sargento  Marcelo  Fukuhara,  as 
pessoas comentam sobre  ligações de todos os setores,  toque de recolher,  funcionários 
proibidos  de  trabalhar,  etc.  O  Coronel  Marcelo  Prado  transmite  uma  tranquilidade  e  o 
Secretário de Segurança do Estrado visualiza e monitora, estando tudo sob controle. Dará 
apoio  necessário  para que  haja  uma resposta,  recursos de  São Paulo  para reforçar  o 
policiamento. O Sr. Bonifácio pergunta para o Capitão Gilson se é verdade que os PM`s que 
trabalham no administrativo  serão  convocados para  a  escala  12  por  12.  Questionou-se 
sobre o que o Secretário do Estado estava dando apoio  mandando a ROTA por 15 (quinze) 
dias,   aumentar  o  efetivo,  ou  é só  paliativo.  Cap.  Gilson comenta  que existe  um crime 
organizado, se é do PCC ou não, não vem ao caso, o sargento era linha dura e estava 
prejudicando o tráfico.  A Polícia  Militar  trabalha com a prevenção e Polícia  Civil  com a 
repressão. Para combater o crime organizado, precisamos mudar a lei  ,  e não somente 
aumentar o efetivo de PM`s. Sra. Regina questiona o Cap. Gilson, por que quando se liga 
pra  o  190  entra  na  mensagem  do  menu.  Ele  explica  que  quando  as  linhas  estão 
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congestionadas,  entra  no menu.  Sr.  Márcio  da ACS propõe que convidemos os nossos 
deputados Sr. Luciano Batista e a Sra. Telma de Souza, para rever a Lei, convidar também 
o Sr. Paulo Alexandre Barbosa. Sr. Presidente esclarece que precisamos ocupar o morro 
com uma nova companhia ou batalhão, precisamos criar unidades pacificadoras. Existe uma 
Cia na Av. N. Sra. De Fátima, o combate saiu no jornal, 20 (vinte) homens do PCC. Algumas 
delegacias fecham, as equipes precisam trabalhar. Sr. Bonifácio questiona por que os PM`s 
de folga não levam os coletes? O Cap. Gilson esclarece que já foi resolvido e autorizado 
levar o colete.  Outra proposta foi de convidar o Sr. Valdomiro Bueno Secretário de 
Segurança  do  Estado.  Sr.  Oscar  comenta  sobre  os  50%  do  efetivo  da  PM  par  o 
administrativo. O Cap. Gilson esclarece que os recrutas em curso é que ficam, não pode 
mais   contratar  soldado temporário  por  questão de Lei  Trabalhista.  Sr.  Bonifácio  expõe 
reclamação recebida no 7. conseg referente a prática do surf com para-quedas (kitesurf), o 
Sr. Francisco professor de surf no canal 02 solicita que este esporte mude para a Ponta da 
Praia. Sr. Cláudio Trovão esclarece que existe a Lei onde se pode praticar esse esporte, ou 
melhor todos os esportes náuticos e na faixa de areia tem a regulamentação, conforme 
panfleto em anexo. Sr. Onias da Defesa Civil explica que em Santos não tem tanto vento 
quanto no Guarujá,  lá  a  prática desse esporte  é  bem maior.  Proposta de os salva  surf 
orientar os praticantes. Quem cuida do esporte náutico é a Marinha. Outra proposta é de 
transferirmos para os Guardas Municipais essa fiscalização em terra, e também providenciar 
a compra de jet ski e bote inflável. Sra. Cláudia questiona o Sr. Oscar da CET quanto as 
providências  das  bicicletas  na  contramão,  em cima da  calçada  e  até  nas  ciclo  vias,  e 
também as  motos  estacionadas  entre  os  carros.  Sr.  Oscar  esclarece  que  as  bicicletas 
causam problemas em todos os lugares, e quando possível é feito apreensão. O Sr. Cláudio 
intensificará a fiscalização pelos Guardas Municipais quanto a prática do kitesurf e propõe 
que as bicicletas saiam de fábrica com um registro sendo vinculado ao RG do comprador. 
Sr. Cláudio Trovão agradece a presença de todos  e convida para a próxima reunião dia 14 
de  novembro  às  9  horas  neste  mesmo  local.  Nada  mais  havendo  a  tratar  deu-se  por 
encerrada a reunião.

      Cristina Helena Ribeiro dos Santos                                                            Cláudio Marques Trovão 
Chefe da Seção de Apoio aos Conselhos-Segurança/SESEG                 Presidente do CONSEM/SANTOS 
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