
                        
Relatório Informativo CONSEM – Nº 139/2010
Referência: AGO CONSEM/SESEG – Mês de SETEMBRO
Assunto: Ata da Reunião do Conselho de Segurança de Santos
Local da Reunião: Rua XV de Novembro, 137 – ACS - Associação Comercial de Santos.- AUDITÓRIO
Horário: 9h00 às 11h00
Data da Reunião: 15/09/2010                                        Data do Relatório: 15 a 07/10/2010
Técnico(s) Responsável(eis): Biol. Maria Célia Rezende de Freitas 

Entidades Participantes:
SEDUC - Secretaria de Educação; SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente – Seiamb; SEFIN - Secretaria das 
Finanças - DEFREC, SESERP - Secretaria de Serviços Públicos-DEAR-RCH; SEPLAN - Secretaria de 
Planejamento-Coordenadora; SEGES/COMAD; SEAS – SESR – PSR; 6º BPM/I - 6º Batalhão da Polícia Militar; 
SESEG-Secretaria de Segurança; GMS- Cmt, Sub-Cmt. e os Coordenadores de todas as regiões da cidade da 
Guarda Municipal, ACS- Diretor;  Presidentes do 3º,4º, 5º e 7º CONSEG;  Núcleo Área Continental;  COMEB- 
Presidente; Câmara de Santos,  Fórum da Cidadania de Santos; A TRIBUNA , OAB – Comissão Cidadania, 
Movimento de Moradia - Represente e demais munícipes presentes.
OBS: FALTA JUSTIFICADA - SETUR – Secretaria de Turismo. 

Síntese:
A  reunião  foi  aberta  pelo  Presidente  do  Conselho  de  Segurança,  dentro  do  horário  previsto  que 
agradeceu a presença de todos, lembrando a pontualidade dos Conselheiros e participantes na reunião 
do CONSEM/SESEG, sendo o horário mantido das 09h00 às 10h30 para assuntos em pauta e 30min 
para assuntos diversos. Como todos já haviam recebido a Ata da reunião anterior e nada a ser corrigido 
pelos presentes, a Ata foi aprovada sem alterações; foi passada a palavra ao Chefe do DEFREC/SEFIN 
- André, para explicação da minuta da Lei Complementar que “disciplina a comercialização ou doação 
de ferro velho,  sucatas e materiais recicláveis  no âmbito do município,  bem como a sua forma de 
acondicionamento e adota providências correlatas”; explicou que após reflexão sobre o texto legal com 
a representante da SEPLAN, Arqta. Carla chegou-se a conclusão da necessidade de uma reunião entre 
técnicos  das Secretarias  envolvidas:  SEMAM, SESEG,  SEAS,  SEFIN.  SEPLAN e  CET,  por  serem 
órgãos fiscalizadores para aperfeiçoamento da proposta; André citou que na minuta não está definido a 
participação de cada Secretaria e qual sua responsabilidade, disse ainda que todo terreno para ser 
lacrado, deverá estar limpo. Assim sendo foi passado a todos os presentes a cópia da minuta de lei 
para ciência e sugestões, segundo o Presidente do CONSEM depois que a PROPOSTA estiver pronta, 
aparecem  os  defensores  do  Ferro  Velho  e  Carrinheiros  querendo  diminuir  os  devidos  controles 
necessários, portanto a necessidade de uma boa elaboração da lei. A Presidente do 5º CONSEG – 
Prof.ª Ruth Mirian falou da sua preocupação com o Ferro Velho situado na Av. N.S. de Fátima, perto da 
Igreja Evangélica, local clandestino (é o desmanche do filho do Vicente), que ontem dia 14/9 às 10h30 
estava descarregando materiais e com uso de animais. O Presidente do CONSEM lembrou a Profª. 
Ruth Mirian para acionar a SESEG, que a GMS iria fazer o BO. e fiscalizar de imediato a solicitação e o 
local estando irregular será fiscalizado pela SEFIN. Lembrou que toda receptação em Ferro Velho é 
dolosa. O André –SEFIN comunicou que a FEBRABAN entrou com recurso no Tribunal de Justiça de 
São Paulo, o que impediu a SEFIN de fiscalizar os Bancos de Santos, ficando portando suspenso por 
enquanto a obrigatoriedade de colocação de biombo nos caixas dos Bancos.
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Gaspar – representante dos moradores em situação de rua – SEAS, perguntou se na minuta existe uma 
relação entre a quantidade de Ferros Velhos e os Carrinheiros, sendo explicado que esse assunto será 
avaliado. O Presidente Perrenoud, comunicou que a Guarda Municipal irá abordar os vigilantes de motos 
que fazem uso de apito ou sirene, conforme Lei Municipal, que qualquer barulho não deve ultrapassar a 
45dcb, mesmo que seja durante o dia, cabendo ser autuado. A SEMAM através de seu representante 
Fernando, solicita maior vigilância da GMS no sentido de coibir os donos de cães que andam com seu 
animal no colo, na faixa arenosa, não permitindo que eles (os cães) pisem na areia. Passando para o 
item segundo da pauta, o Presidente do CONSEM, falou do Lançamento do Movimento: “Santos pela 
Vida”, que se realizará no dia 21/9/2010 às 10h00 no Teatro Guarany, onde todos que desejam uma 
qualidade de vida melhor na cidade estão convidados a comparecer e desenvolver ações de prevenção 
pela PAZ. No ato estarão presentes todas as Secretarias Municipais, o Prefeito que em ato simbólico irá 
plantar uma muda da árvore manacá, como símbolo da campanha, que nasce branca, depois fica rosa e 
finalmente lilás. Essas mudanças de cores mostram as fases de crescimento e amadurecimento das 
ações que devem ser aplicadas neste movimento. Comentou das adesões ao Movimento que  já  são 
bastantes  e  lembrou  que  o  Santos  Futebol  Clube está  oferecendo  uma  grande  contribuição  ao 
movimento. O Presidente citou o apoio do Vereador Sadao em relação ao Movimento com a lei contra o 
desarmamento nuclear. Ele apoiará com projeto para proibir a exibição de armas, pois encontramos para 
venda armas, como pistolas e rifles de plásticos tão perfeitos que de longe chegam a enganar  até 
especialistas.  Lembrou  que  a  pulseira  eletrônica  para  presos  em regime  semi-aberto,  já  usada  na 
Europa e USA vem agora resolver o problema no controle da marginalidade no nosso país. Lamentou 
que no dia 01/9/2010 o STF aprovou “penas alternativas para o tráfico de drogas”, o que é drástico para 
a  Segurança  em  âmbito  federal,  estadual  e  municipal.  (Anexo  texto  sobre  esta  decisão  do  STF). 
Agradeceu a presença do jornalista Gaspar, do Jornal a Tribuna que veio participar e fazer a cobertura 
do  CONSEM, citando as  reportagens dos dias  07  e  10/9/2010,  que mostrou  o trabalho  da  DIG de 
Santos, que através de ações policiais apreendeu traficantes  pela lei anterior e a partir de agora tudo 
será  diferente,  frisando  a  importância  de  nossas  escolhas  para  governantes  em  todas  as  esferas 
administrativas.  O Presidente do Conselho apontou ainda a Coluna do Leitor do dia 08/9, que alertava 
sobre o controle familiar e da necessidade da conscientização sobre o problema de pais que tem filhos e 
não  tem  responsabilidade  sobre  a  educação  dos  mesmos,  criando  assim  um  problema  de  jovens 
delinqüentes  que  acabam  matando  e  morrendo  por  qualquer  motivo,  sendo  preciso  represar  esse 
descontrole. Ressaltou também que: “vamos sempre ter gente morrendo e nascendo, sendo importante 
a  prevenção  sempre”.  Um participante  levantou  o  problema  da  linha  férrea,  perto  da  hospedaria, 
enquanto não vem o VLT o acúmulo dos resíduos sólidos jogados pela  população no local  vão se 
avolumando cada vez mais. O Presidente Perrenoud explicou que a SESEG está em ação conjunta com 
a Promotoria Publica e a Prefeitura de Santos e que a GMS está fazendo intervenção no local citado, 
cobrando atitudes mais efetivas da CPTM e que a linha férrea é uma situação muito complicada e o local 
faz parte da ronda diária da GMS. O Eng. Amorim, Presidente do 7º CONSEG falou que os assuntos 
discutidos nas reuniões comunitárias devem posteriormente ser colocados nas reuniões do CONSEM 
para tentarem soluções, para as questões que mais afligem a população no sentido da Segurança. A 
representante da SEDUC citou a Escola Cidade de Santos onde a situação é recorrente da falta de 
Segurança, frisou que hoje a PM é vista como parceira e que está presente na ronda escolar e muitas 
outras ações e que a GMS está também sempre presente no relacionamento da Escola, porém solicita a 
presença  de  um  GM  nas  escolas  para  ajudar  até  a  chegada  de  ajuda  de  viaturas  no  local.  O 
representante da SEMAM falou sobre a CODEVIDA – Coordenadoria de Defesa da Vida Animal, sobre 
os  maus tratos  a cavalos  por  menores  drogados e comunicou que o  Secretário  Fabião,  avisa  que 
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comparecerá a reunião do 7º CONSEG às 17H00 de hoje.  O Presidente do 3º  CONSEG solicita a 
presença da SEDUC em suas reuniões,  pois  se faz necessário  para responder  as reclamações da 
comunidade da Ponta da Praia.  O Vice Presidente Taboada do CONSEM, solicitou ação da PMS, em 
relação à invasão de calçadas e ruas pela comunidade local,  frisou que as ruas Luiza Macuco com 
Manoel Torinho viraram uma “sala de estar” dos moradores da região e dos moradores em situação de 
rua;  se tornando um ambiente  pesado de se  passar  aos  domingos durante o dia.  O representante 
Gaspar da SEAS respondeu que eles fazem ações diárias em conjunto com a SEMAM, SESEG e PM 
nestas duas ruas citadas pelo Vice Presidente e reconheceu que eles não possuem mais braços para 
resolver  o  problema  do  local.  Solicitou  apoio  da  OAB,  dos  Conselhos  afins,  o  envolvimento  da 
comunidade local para conscientização da população. O Cmt. da Guarda Municipal Maurício, citou que 
só este mês já fizeram 30 ações só na Vila Macuco e Vila Mathias. A Regional retira diariamente lixo do 
local.  O  Presidente  lembrou  que  é  necessário  fazer  conscientização  da  população  em  relação  ao 
assunto  em pauta.  Foi  solicitado ao  Cap.  Edson da  PM fiscalização  na  Praça da  Paz quanto  aos 
problemas de drogas, conforme pedido do ex Vereador Nobel. Um líder Comunitário solicitou a força 
tática da PM para evitar a morte de um adolescente em Santos e frisou que a confiança existente entre a 
comunidade e a policia é realmente o mais importante de tudo na Segurança. O Presidente do CONSEM 
terminou a reunião dizendo: “Competência só é reconhecida quando se está presente”. Nada mais tendo 
a ser discutido e dentro do prazo previsto pelo CONSEM deu por encerrado a reunião. Portanto, dou 
como verdadeira  a  transcrição da AGO do CONSEM por  mim,  Maria  Célia  Rezende de Freitas  e 
assinada pelo Presidente do CONSEM – Renato Penteado Perrenoud

     FOTOS DOS PARTICIPANTES DO CONSEM MÊS DE SETEMBRO – em arquivo na 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 Santo

 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.

SOLICITAÇÕES A SESESG Sugestão de Encaminhamento (Setor):
1) Encaminhamento da  Ata para análise dos participantes CONSEM/SESEG
2) Anexo Texto sobre Penas alternativas tráfico de drogas. CONSEM/SESEG

Descrição das Providências Adotadas pelo Setor: Unidade Responsável:

Ata transcrita e pronta para aprovação dos Presidente do 
Conselho e dos participantes envolvidos

Secretarias Municipais/ e órgãos e 
entidades aqui citadas
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                                              1º e 2º andar - CEP: 11013-310 - Telef. 13- 3226 -3341.                  
                                                                  consem-seseg@santos.sp.gov.br    
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