
                            
Relatório Informativo CONSEM – Nº 047 /2011
Referência: AGO CONSEM/SESEG – Mês de MAIO
Assunto: Ata da Reunião do Conselho de Segurança de Santos/PMS
Local da Reunião: ACS Associação Comercial de Santos – R. XV de Novembro, 137 Centro
Horário: 9h00 às 11h00
Data da Reunião: 11/05/2011                                         Data do Relatório: 18/5/2011
Técnico(s) Responsável(eis): Biol. Maria Célia Rezende de Freitas 

Entidades Participantes:
Presidentes CONSEG’s; 3º, 4º, 5º e 7º; Núcleo Caruara- Ricardo Lucas; 6º BPMI – 
Cap. Fincati ;SECID – Luke Franco; GMS – Cmt. Maurício Soares de Novaes; 2º 
Secretário CONSEM /OAB- Marco Antonio Botelho; Presidente e Vice–Presidente do 
CONSEM-Perrenoud e Taboada;CDL Santos–Praia- Guilherme, 1º Secretário 
CONSEM/CET- Cel. Oscar P. da Silva; Porto Seguro- Luiz Giletto;SEAS – Rosana 
Aparecida Caruso;SEDUC- Caroline Avelar e demais participantes Moacyr; Marili Carmo 
da Silva, Bonifácio Rodrigues Fº, José Carlos Nogueira, Regina Michelucci. 
Registramos a ausência na reunião SETUR – Cláudia Toledo; SEMAM – Fernando 
Mello; COMEB- Cláudia Marangoni; SEPLAN – Carla Pupin, Conselho Tutelar em 
geral.

Síntese:
O  Presidente  do  Conselho  de  Segurança  do  Município  iniciou  a  reunião  cumprimentando  e 
agradecendo o comparecimento de todos os presentes. Em seguida passou a palavra ao Presidente 
do 4º CONSEG – Encruzilhada Sr. Nilson Sartori que conforme pauta agendada, falou sobre a 
“Segurança Escolar” explicando da preocupação sobre os problemas de falta de segurança nas 
escolas e sobre o bullyng também presente. Com os últimos acontecimentos no Rio de Janeiro 
julgava ser de grande importância investimento em câmeras de monitoramento para se prevenir 
esses  acontecimentos  e  propunha  um debate  mais  profundo  sobre  o  assunto.  O Presidente  se 
posicionou a favor de fazer um amplo debate sobre o assunto e propôs convidar especialistas nos 
problemas para a próxima reunião do CONSEM no mês de junho. O Presidente do 7º CONSEG-
Gonzaga indicou o Promotor  Carmelo  para participar  do assunto referente ao bullyng que foi 
aceito. Na segunda parte da reunião o Presidente-CONSEM explicou sobre o encaminhamento do 
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resposta foi que existe estudo para implementação, porém é um assunto a ser discutido quando se 
tratar de Estacionamento Regulamentado. O Vice-Presidente Ronaldo Taboada faz uma ressalva 
sobre  o  documento  do  Vallet,  que  deva  ser  único  e  fechado  por  este  Conselho  antes  de  ser 
encaminhado  ao  setor  competente.  O  Presidente  convidou  aos  dois  CDL  a  participar  desta 
discussão e sugeriu ao CDL Santos-Praia presente na reunião a ajudar sobre o assunto, levando em 
conta a visão dos lojistas. Outro item a ser avaliado era sobre Ferro Velho e cabia ao representante  
da SEPLAN expor sobre o assunto, pois a SEPLAN é responsável pela regulamentação desta Lei, 
porém a mesma está aguardando aperfeiçoamento do Código de Postura da Cidade para incluir 
então as alterações devidas. Na reunião passada ficou pendente a reunião a ser realizada através da 
SECID com todos os Presidentes dos Conselhos do Município e a palavra foi  passada ao seu 
representante Sr. Luke que confirmou que até o final de maio ele estaria agendando esta reunião 
junto com a Casa de Participação Comunitária (Casa dos Conselhos). Outro item abordado foi o de 
Prevenção ao Vandalismo e pichações, pois é muito alto o índice dessas ocorrências na cidade 
durante as madrugadas e a Prefeitura de Santos têm um gasto muito grande com a reconstrução de 
praças, lixeiras, escolas e monumentos. O patrulhamento noturno tem foque nos jovens que saem 
das baladas e, portanto foi solicitado pelo Presidente do CONSEM que os CONSEG’s pautem em 
suas reuniões os problemas de vandalismo e pichações, para que a população faça denúncias pelo 
190 da Polícia Militar, uma vez que este problema está pulverizado pela cidade toda. O Presidente 
do 3º CONSEG-Ponta da Praia - Dr. Luis Fernando recordou da existência há muitos anos atrás 
em São Paulo  –  Capital,  grupos  de  jovens  que  tinham objetivos  de  esclarecimentos  a  outros 
jovens, tentando canalizar suas energias para ações positivas e assim evitar o problema, mas para 
isto  seria necessária  uma política  pública neste  sentido e infelizmente  hoje o poder público é 
ineficiente perante o jovem. Sugeriu a produção de faixas e folders para ajudar na conscientização 
do problema à população. O Vice-Presidente do CONSEM - Ronaldo Taboada acrescentou que os 
jovens de hoje não tem motivação ao respeito. Citou que na Rua do Comércio, Centro de Santos 
acontece baladas de 2ªfeira a domingo, inclusive com panfletos indutivos ao sexo, violência e ao 
uso  de  drogas  Existem  grupos  especializados  espalhados  pela  região  agindo  de  maneira 
descontrolada para divulgação. O Presidente comentou que logo estarão sendo instaladas câmeras 
de monitoramento no Bairro do Valongo e assim poderá ser mais fácil a polícia estar presente ao 
local  na  hora  dos  acontecimentos.  A  representante  do  SEAS -  Coordenadora  Regina  Caruso 
comentou que em 1º lugar é necessário conversar e discutir este assunto com os jovens e que 
Santos  possui  um Conselho da Juventude que  estará  realizando agora em junho diversas  pré-
conferências,  portanto este assunto deveria ser levado ao conhecimento do CMJ.  O Presidente 
Perrenoud lembrou que a SESEG – Secretaria de Segurança está apoiando estas pré – conferências 
do Conselho da Juventude e esclareceu que todo dano é crime, portanto deve ser combatido com a 
maior agilidade possível e a Polícia Militar possui uma boa estrutura para atender as chamadas da 
população, bastando que ela denuncie através do telefone 190.  Em assuntos gerais a CET falou 
sobre  a  campanha  lançada  no  dia  10/5  “FAIXAVIVA”  com  o  objetivo  de  conscientizar:  a 
população da importância  da utilização da faixa  de segurança  e  também a todos  os  veículos: 
motos, carros, ônibus, caminhões, táxi etc, inclusive bicicletas, onde não exista semáforo. Alertou 
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que esta campanha é de nível Nacional e não só Municipal. Solicita o envolvimento da Polícia 
Militar,  da Secretaria de Segurança através da Guarda Municipal,  apesar  dos agentes da CET 
estarem em alerta. O 2º Secretário-CONSEM- Dr. Botelho que representa a Ordem dos Advogados 
de Santos se coloca a disposição para ajudar na Campanha da CET. O Presidente do 7º CONSEG - 
Gonzaga solicita a CET um trabalho voltado aos ciclistas, pois eles não irão parar para passagem 
dos  pedestres.  Como  o  problema  de  ciclistas  é  de  nível  metropolitano,  devemos  deixar  esta 
discussão para as agências competentes. Durante a reunião foi passado um artigo do jornal para a 
leitura  dos  presentes,  que  esclarece  sobre  os  problemas  de  trote  por  telefone  e  o  Presidente 
Perrenoud lembrou que apesar de tantos alertas e avisos, a população ainda acredita em outros 
casos e às vezes pensam que podem levar alguma vantagem nestes contos do vigário. A Presidente 
do 5º CONSEG-ZNO – Profª.  Ruth Mirian comentou que o Delegado da Polícia Civil  da sua 
região está indiciando a vítima como infratora, neste caso citado no jornal, como conto do vigário. 
Com a chegada do representante do Polícia Militar – Comandante Fincatti, o Presidente Perrenoud 
explicou que ele pertence ao Batalho de Bertioga e está provisoriamente respondendo pela área de 
Caruara em relação à Segurança Pública. O Comandante Fincatti explicou que foi feito um acordo 
de cavalheiros entre Santos e Bertioga, a Delegacia de Bertioga fica responsável com assuntos 
corriqueiros  e  quando o  caso  for  de  maior  gravidade  será  registrado no 1º  DP de  Santos.  O 
representante do Núcleo de Caruara – Ricardo Lucas explicou que a liderança da Área Continental 
não concorda com esta situação inadequada, pois fazemos parte do município de Santos e por 
causa  de  uma  meia  dúzia  de  árvore  existente  no  local  destinado  a  construção  da  Base  de 
Policiamento foi parada a obra pelo Promotor Público e agora estamos sem saber para quem ligar 
em caso de necessidade de Segurança Pública. O Presidente Perrenoud explicou a preocupação do 
Prefeito Papa em relação à Área Continental e já deliberou que se a área destinada à construção 
não for liberada pelo Ministério Público no prazo de no máximo 30 dias, a mesma será construída 
no local onde fica hoje a sede da Regional e junto teremos um compartilhamento com a GMS, 
porém  a  Prefeitura  está  se  mobilizando  bastante  a  respeito  do  assunto.  O  Sr.  Nogueira 
representante  do 3º  CONSEG perguntou da possibilidade  da SESEG autorizar  a  utilização da 
câmera móvel no Posto de Gasolina – Veraneio para inibir as situações de bagunça e utilização de 
drogas  no  local.  O  Presidente  Perrenoud  ficou  de  verificar  a  sua  possibilidade  de  uso.  O 2º 
Secretário  CONSEM  –  Dr.Botelho  comunicou  que  a  Segurança  no  Centro  de  Santos, 
principalmente perto da Academia de Ginástica que fica na Praça dos Andradas piorou muito com 
a saída da 3ª Cia e que está ocorrendo roubo diário e o carro da Polícia Militar não está ficando no 
local  como havia  sido  previsto  e  solicita  a  colocação de  câmera  para  inibir  os  problemas.  O 
Presidente  Perrenoud  explicou  que  em  frente  ao  Teatro  Guarany  já  existe  câmera  de 
monitoramento. O Presidente do 7º CONSEG- Gonzaga aproveitou o final da reunião para falar da 
sua reunião que ocorrerá ainda neste dia na Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Santos, às 
17h00. O Presidente do Conselho de Segurança explicou que tem sido muito criticado por causa 
das reuniões do CONSEM serem realizadas na parte da manhã, nas segundas 3ª feira do mês e, 
portanto coloca a proposta de mudança de horário para outro dia em votação aos Conselheiros. 
Após discussão sobre o assunto foi aprovado por unanimidade à manutenção de data e horário, ou 
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seja, 21 votos; pois segundo os Conselheiros a população deve comparecer aos CONSEG’s e ao 
CONSEM os representantes das comunidades. O Presidente do Conselho de Segurança solicita 
então  que  seja  anotada  em  Ata  a  permanência  das  AGO  conforme  estava  previsto  no  seu 
cronograma e que esta votação fosse comunicada ao repórter Augusto Capodicasa.  Nada mais 
tendo a  ser  debatido  fica  marcado  para  a  próxima reunião  debate  sobre  Segurança  Escolar  e 
Bullyng. A reunião foi encerrada as 11h00, ficando todos convidados para a próxima Assembléia 
em 08  de  Junho  de  2011  sendo  a  Ata  assinada  por  Maria  Célia  Rezende  de  Freitas  e  pelo 
Presidente do Conselho de Segurança do Município.  

Biól. Maria Célia Rezende de Freitas                                                      RENATO PENTEADO PERRENOUD
Chefe da Seção de Indicadores de Segurança                                                   Presidente do CONSEM/ SESEG
                   SESEG / PMS.                                                                              Prefeitura Municipal de Santos

 Antes de imprimir pense em seu compromisso com o Meio Ambiente e o comprometimento com os Custos.

Secretaria de Segurança
Praça Iguatemi Martins, s/nº - 1º andar - Vila Nova – Mercado Municipal.

1º andar - CEP: 11013-310 - Telef. 13- 3226 -3341 R/3392

SOLICITAÇÕES A SESESG Sugestão de Encaminhamento (Setor):
Palestra com especialistas sobre “Segurança Escolar” 
e “Bullyng”.

CONSEM/SESEG

Convites a serem elaborados pelo CONSEM aos 
especialistas dos assuntos a serem abordados na 
próxima reunião.

CONSEM/SESEG

Descrição das Providências Adotadas pelo Setor: Unidade Responsável:
1-Ata transcrita e pronta para aprovação do 
Presidente do Conselho e dos participantes 
envolvidos
2-Convite para o debate “Segurança nas Escolas” 
para os especialistas convidados, conselheiros e 
participantes

Secretarias Municipais/  órgãos e 
entidades aqui citadas.
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consem-seseg@santos.sp.gov.br
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