
                            
Relatório Informativo CONSEM – Nº 105/2010
Referência: AGO CONSEM/SESEG – Mês de Julho
Assunto: Ata da Reunião do Conselho Municipal de Segurança 
Local da Reunião: Rua XV de Novembro, 195 - 9º andar – Auditório do Banco do Brasil
Horário: 9h00 às 11h00
Data da Reunião: 14/06/2010                                        Data do Relatório: 16 a 22/7/2010
Técnico(s) Responsável (eis): Biol. Maria Célia Rezende de Freitas 

Entidades Participantes:
SEAS - Secretaria de Assistência Social: CODESO, COPROS-AC, SETUR – Secretaria de Turismo, SEPLAN - 
Secretaria de Planejamento, SESERP – RCH - Secretaria de Serviços Públicos, CET – Cia de Engenharia de 
Tráfego, GMS – Guarda Municipal de Santos, SEMAM - Secretaria de Meio Ambiente, SECID – Secretaria de 
Defesa da Cidadania, OAB – Santos – Ordem dos Advogados, Conselho Tutelar – Z. Leste, Presidentes do 
3,4º e 7º CONSEG, Núcleo de Caruara, COMEB, SABESP, Maçonaria – Loja R 339, Igreja Renascer, 
Movimento de Moradia: Deus é Fiel, FIESP-CIESP, SANTOS ARBITRAL, Delegado da SESVESP – Sindicato 
das Empresas de Vigilância Particular do Estado de S.Paulo, 6º BPMI – Comandante interino, Capitão e 
Coordenador Operacional e o Capitão da 2ªCia, SESEG- Secretaria de Segurança e demais munícipes. 

Síntese:
A reunião teve início obedecendo ao horário estabelecido com a palavra de agradecimento do 
Presidente do CONSEM a todos os presentes. Sem necessidade de leitura da Ata da reunião anterior, 
pois a maioria estava de acordo, salvo a SEAS e SECID que não concordaram com a Ata em relação à 
solicitação de elaboração do projeto que ambas as Secretarias deveriam apresentar nesta reunião, 
explicando que se comprometeram a trazer técnicos ligados ao assunto em pauta, para discutirem 
sobre uma possível solução do problema dos flanelinhas e assim solicitavam alteração da Ata anterior, 
o que está se fazendo nesta Ata; o Dr. Ronaldo Fortes, recebeu a palavra para divulgar a distribuição 
de Cartilhas sobre Mediação e Arbitragem, em 16/7/2010 no Hotel Casa Grande em Guarujá, em 
evento de posse da nova Diretoria da OAB daquela cidade, divulgou também que a Escola Superior de 
Guerra, após gestão da CIESP Santos, passará a oferecer cursos modulares de Segurança em Santos, 
fato muito importante, pois esses cursos só são oferecidos nas principais capitais brasileiras; foi 
proposto ao Dr.  Ronaldo Fortes estudos para que os Presidentes dos CONSEG’s possam ser 
capacitados na área de mediação e arbitragens. O Major Brito, Cmt. Interino do 6º BPM I informou as 
alterações nos comandos da Polícia Militar e apresentou o Cap. Edson – Coordenador Operacional do 
6ºBPMI para titular no CONSEM e Cap. Magnani – 2ª Cia 6ºBPMI como suplente, a seguir a 
representante da Secretaria de Planejamento, Arq. Carla Pupi explanou sobre a situação fundiária da 
Área Continental de Santos, mostrando a real situação da Região a todos os participantes. Não houve 
questionamentos por parte dos presentes, a palavra foi passada ao Sr. Ricardo Alexandre Batista 
Lucas, Presidente do Núcleo Caruara, que questionou ao 6º BPMI sobre o funcionamento do Posto da 
PM, no Bairro e registrou também a dificuldade de efetivo da GMS no local; o Major Brito respondeu 
que a partir da próxima 2ª feira, já estaria restabelecendo o trabalho normal do efetivo já existente no 
local e quanto a estender o patrulhamento para 24h00, só a partir de dezembro ou janeiro de 2011, com 
a chegada de novas turmas de formandos. Para as festas de Julho haverá reforço de policiamento e 
uma viatura para toda essa área. O subcomandante Raimundo, da GMS, se prontificou a verificar os 
problemas da escala da GM em Caruara; o Presidente do CONSEM esclareceu que a grande 
preocupação da Área Continental é em relação às invasões irregulares, tráfico de drogas e o aumento 
de furtos e roubos na rodovia e residências, frisou ainda que A.C. é uma área nobre de Santos e não 
podemos perder o seu controle. A palavra foi dada aos representantes da SEAS – Sr. Carlos Alberto 
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Pinto e Sr. Augusto Duarte e SECID - Sr. Luis Carlos Franco, sobre o Projeto Flanelinhas, para 
apresentaram propostas sobre a questão, esclarecendo a necessidade de uma ampla reflexão sobre 
esse complexo tema. Existe a necessidade de se fazer audiências públicas para saber a opinião da 
população, com anuência das Secretarias Municipais envolvidas, como SESEG, CET, SEAS, SECID, 
SEFIN etc; pois a solução de Cooperativa é de difícil gestão e com dificuldades jurídicas. A Sra. Regina 
– Secretária do 7º CONSEG-Gonzaga sugeriu um estudo sobre parquímetro, e o representante da CET 
Sr. Oscar informou que eles estão com estudo a respeito, mas que seria impossível colocá-los em toda 
cidade; o Sr. Luis Carlos -SECID explicou que a Polícia Civil já atua para minimizar o problema dos 
flanelinhas, durante eventos de finais de semana na cidade e que vem estudando o problema para 
tentar solucionar ou pelo menos aliviar essa situação. O Major Brito se colocou a disposição para uma 
reunião específica sobre esse complexo tema, alertando que o cidadão-vítima tem papel preponderante 
diante da legislação penal vigente; adiantou também que a PM vai solicitar às Igrejas que enviem um 
registro de sua programação durante os finais de semana, para que possam estar cientes do local onde 
ocorrerão os eventos religiosos. O Presidente do CONSEM alertou para a portaria nº 002/2010 da 
Seccional da Polícia Civil que autoriza a vítima a registrar a sua queixa no dia seguinte ao 
acontecimento e fazer o reconhecimento do infrator. O Major Brito salientou que o guardador de carro é 
um problema muito maior do que se comentou aqui, envolve muitos órgãos para amenizar o problema 
O Presidente do 3º CONSEG – Dr. Luiz Fernando dos Santos, acrescentou que o Poder Público vai ser 
cobrado pelos munícipes, seria como dar um tiro no próprio pé, completou ainda dizendo que falta 
clareza legislativa.  Sr. Carlos Alfredo Ferreira, Vice-Coordenador do Movimento de Moradia “Deus é 
Fiel”, sugeriu uma proposta para o assunto em pauta, que seria formar Empresa ou mesmo 
Cooperativa, loteando locais da cidade, onde os flanelinhas fariam a venda de cartões com o preço 
normal para os usuários da zona azul e a Prefeitura de Santos daria uma “margem de lucro” para eles 
da venda dos mesmos, evitando assim o assédio dos flanelinhas aos proprietários de automóveis. O 
Major Brito questionou a SEAS sobre a Feira de Produtos Usados e Reciclados, Sr. Augusto - SEAS 
passou a palavra para o representante da CODESO/SEAS, Sr. Meno que é o responsável pela 
organização da Feira de Produtos Usados e Reciclados da cidade e que ocorre todos os domingos, das 
8h00 às 14h00, na Av. Campos Sales entre as Ruas: Vereador Freitas Guimarães e 7 de Setembro – 
Vila Nova. OMajor Brito solicitou que o mesmo explicasse,  a forma de controle que é realizado pelo 
SEAS em relação a Feira. Sr. Meno explicou que existem 150 famílias cadastradas, mas que o número 
real de participantes atualmente deve estar em torno de 120 famílias, mas que o número de infiltrados 
vem aumentando consideravelmente, pela falta de fiscalização municipal, pois as Secretarias não 
trabalham em sintonia. Disse ainda que a CET está sempre presente, porém em horários alternados, e 
que a GMS deveria atuar  junto com a SEFIN. A PM tem consciência dos infiltrados, mas a CODESO 
sozinha não pode agir sozinha, pois temos controle dos cadastrados e nunca dos infiltrados, apesar de 
saber exatamente quem são eles; a função é organizar e não fiscalizar. A Polícia Militar junto com o 
Presidente do CONSEM foram taxativos, se não há controle, então que não funcione. Ou então, que se 
coloque a Feira em um lugar fechado, onde haja controle de entrada e saída dos feirantes cadastrados 
pela SEAS. Sr. Mauro esclareceu que a orquestração cabe a SEAS, porém não foi obtida. O 
Subcomandante da Guarda Municipal, Sr. Raimundo notificou que a GM está sempre presente a Feira 
aos domingos, Sr. Meno explicou que essas famílias vivem exclusivamente desta fonte de renda. Que 
foi feito uniformes para os cadastrados, mas mesmo assim não adiantou nada. O Presidente do 
CONSEM salientou que o argumento usado para os flanelinhas, é o mesmo que ocorre com a Feira de 
Produtos Usados e Reciclados, portanto sou a favor do fechamento desta Feira. Ou se organiza ou não 
funciona. O Presidente do 3º CONSEG, Dr. Luiz Fernando frisou que o problema está em quem deverá 
fazer a fiscalização dos clandestinos, portanto, sugeriu que as Secretarias competentes da PMS, façam 
um projeto para alterar a legislação vigente e ao mesmo tempo indique qual Secretaria ficará 
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responsável pela fiscalização dos cadastrados e dos infiltrados. O Sr. Augusto da SEAS disse que 
existe um Decreto de Lei, mas que fica um empurra-empurra, por faltar clareza na legislação. O 
Presidente do 7º CONSEG – Engº Amorim comentou que a SEFIN sendo a Secretaria responsável pela 
fiscalização deveria fazer contato com a GMS e a PM e solicitar segurança para poder agir como deve 
e fazer a feira funcionar corretamente. O Sr. Meno diz que não existe nem Regimento Interno para a 
Feira. O Presidente do CONSEM deu por encerrado este assunto e comentou que novamente o 
CONSEM voltará a convidar a Secretaria de Finanças para comparecer na próxima AGO do mês de 
agosto, para explicações sobre a Feira citada e também sobre a solicitação de listagem das 
Autorizações dos Estabelecimentos Comerciais para uso dos Vallet’s na cidade de Santos, pela PMS 
(PA. Nº54528/2010-16) e explanação sobre a Lei Compl. Municipal Nº 682/2010 – (PA. Nº54526/2010-
82) sobre segurança nos Bancos.  A representante da SEMAM, Engª Mabel, solicitou ao Presidente do 
CONSEM solução para o problema dos quiosques da Rua Flamíneo Levi; são irregulares, não possuem 
alvarás de funcionamento e os fiscais da SEMAM apesar de autuarem os proprietários, acabam ficando 
sem ação, pois não eles não possuem documentação na PMS; continuou dando uma sugestão para a 
Feira de produtos usados e reciclados: - que ela seja distribuída em locais menores e com número 
menor de cadastrados, o que facilitaria ação da fiscalização em geral. O Presidente do CONSEM 
solicitou que o Subcomandante da GMS – Sr. Raimundo que conversasse após o término da reunião, 
com a Engª Mabel para tomar as providências cabíveis na solicitação da SEMAM. O Sr. Augusto do 
SEAS deu exemplos das Feiras do SESC e de Artes do Boqueirão que são realizadas sem causar 
problema algum, pois em ambas existem boa fiscalização por parte da SEFIN. O Presidente do 
CONSEM passou então a palavra ao Presidente do 4ºCONSEG – Sr. Nilson para divulgar os 25 anos 
de atuação dos CONSEG‘s. Ele explicou a importância desse segmento e falou do dia 10/5/2010, 
quando comemoraram juntos ao Coordenador Estadual dos CONSEG’s – Dr. Orion Francisco Marques-
SSP/SP. Os CONSEG’s foram criados pelo grande estadista Dr. André Franco Montoro, para ajudar e 
resolver os problemas da comunidade em relação à segurança pública, além de fazer uma aproximação 
entre ela e as polícias; em 21/9/2005 foi sancionada pelo Ex- Gov. Geraldo Alckimin, a LC nº 974 que 
representa o nosso Diploma Legal; solicitou apoio e empenho dos membros natos e informando o lema 
adotado: “Juntos, Diminuindo Diferenças, Somando Esforços, Dividindo Experiências e Multiplicando 
Resultados”. O Eng. Amorim, Presidente do 7º CONSEG convidou a todos para participarem da reunião 
na AEAS, nesta mesma data às 17h00, pois a AGEM estará apresentado o “Plano Cicloviário das 
cidades da Baixada Santista”; o Sr. Nilson solicitou à SEAS a distribuição de folhetos educativos da 
Campanha NÃO DÊ ESMOLAS e o Sr. Carlos Pinto – SEAS respondeu dizendo que em breve serão 
distribuídos novos folhetos e pediu apoio para conscientização da população em não dar esmola, pois é 
a melhor solução para o problema; o Sr. Bonifácio do 7º CONSEG solicitou o chamamento da mídia em 
geral para colaborar nessa divulgação da SEAS. O Sr. Nilson, Presidente do 4º CONSEG, falou que na 
FEPUR – Feira de Produtos Usados e Reciclados o uniforme não está sendo usado pelos cadastrados; 
continuou dizendo que por ser área de abrangência do 4º CONSEG, não aceita por medida de 
segurança que a calçada localizada na R. Dr. Cócrane entre o canal da Av. Dr. Campos Salles e a R. 
Ver. Freitas Guimarães seja utilizada pelos comerciantes, em razão da mesma ser muito movimentada, 
cujo risco de atropelamento dos visitantes da feira é muito grande; ressaltou que enviou ofício ao 
CONSEM alertando para os riscos e pedindo que não seja permitida a ocupação da referida calçada; 
enfatizou que a Feira citada precisa ser moralizada para que se possa fazer controle das mercadorias 
que entram para ser comercializadas, como deve também ser organizada e disciplinada de modo geral. 
As Secretarias e entidades aqui mencionadas, não compareceram e não justificaram suas ausências: 
SIEDI  -  Secretaria  de  Infraestrutura  e  Edificações,  Conselho  Tutelar-  Centro  e  ZNO,  SEDUC- 
Secretaria  Municipal  de  Educação.  SEFIN –  Secretaria  Municipal  de  Finanças,  Presidente do 
1ºCONSEG. Os demais ausentes justificados: O Vice- Presidente do CONSEM – Dr. Ronaldo Taboada, 
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estava no mesmo horário em evento na ACS, Presidenta do 5º CONSEG fazendo um curso em SP na 
Academia  de  Polícia  Civil  e  do  Prof.  Ezaú viajando.  A reunião  foi  encerrada  às  11h00,  conforme 
estabelecido pelos membros do Conselho. Nada mais tendo a ser descrito dou como verdadeira a 
transcrição da reunião, que vai assinada por mim, Maria Célia Rezende de Freitas e pelo Presidente do 
CONSEM. 

Biól. Maria Célia Rezende de Freitas                                                            RENATO PENTEADO PERRENOUD
Chefe da Seção de Indicadores de Segurança                                                      Presidente do CONSEM/ SESEG
          CONSEM/ 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 - Vila Nova – Mercado Municipal.

                                    1º andar - CEP: 11013-310 - Telef. 13- 3226 -3341 R/ 3392 (CONSEM)                  
                                                                  consem-seseg@santos.sp.gov.br 

SOLICITAÇÕES A SESESG
    
       Sugestão de Encaminhamento 
                        (Setor):

1- Encaminhamento da Ata para análise dos participantes. CONSEM/SESEG
2- Atendimento a solicitação da SEMAM nos quiosques da 
Rua Flamíneo Levi pela GMS. GMS/SESEG/SESERP

3- Renovação dos convites enviados a SEFIN através dos: 
PÁ nº54526/2010-82 e PA nº54528/2010-16, em julho de 
2010.

GAB/SEFIN

Descrição das Providências Adotadas pelo Setor: Unidade Responsável:

Ata transcrita, corrigida e pronta para encaminhamento a 
todos os membros participantes do CONSEM. 29/7/2010 CONSEM/SESEG

GMS/SESEG/SESERP

SEFIN
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