
                            
Relatório Informativo CONSEM – Nº 162/2010
Referência: AGO CONSEM/SESEG – Mês de NOVEMBRO
Assunto: Ata da Reunião do Conselho de Segurança de Santos/PMS
Local da Reunião: Rua XV de Novembro, 137 – ACS - Associação Comercial de Santos.
Horário: 9h00 às 11h00
Data da Reunião: 10/11/2010                                    Data do Relatório: 16 a 24/11/2010
Técnico(s) Responsável(eis): Biol. Maria Célia Rezende de Freitas.

Entidades Participantes:
SEAS - Secretaria de Assistência Social, SEDUC - Secretaria de Educação, SEMAM - Secretaria de Meio 
Ambiente, SETUR – Secretaria de Turismo, SEPLAN - Secretaria de Planejamento, SEFIN – Secretaria de 
Finanças, SESEG - Secretaria de Segurança, GMS – Guarda Municipal, CET - Companhia de Engenharia 
de Trânsito, ACS - Diretor, OAB-Santos, COMEB - Presidente - 4º, 5º e 7º CONSEG – Presidentes, Núcleo 
Área Continental - Presidente, COMAD/SEGES - Secretaria de Gestão, CATASAMPA - Drogas um barato 
que sai caro – Câmara Municipal - Ver. Boquinha e demais munícipes presentes. 

Síntese:
A reunião teve início obedecendo ao horário estabelecido com a palavra de agradecimento do Presidente do 
CONSEM a todos os presentes. Como constava em pauta a Ata da reunião anterior foi dispensada sua 
leitura, já que todos haviam recebido. Hoje estamos com a pauta voltada para o Movimento Santos pela 
Vida,  lembrando  sempre  que  é  ele  permanente  e  as  ações  de  prevenções  existentes  devem  ser 
sustentáveis  e  de  aproximação  e  assim  uma  dando  suporte  à  outra.  Temos  que  potencializar  estes 
trabalhos, pois após o balanço de um ano, poderemos nos habilitar a receber verba Federal na área da 
Segurança Pública, com o Ministério da Justiça, através destas ações sustentáveis. Existe um trabalho em 
nível Federal e nós estamos trabalhando para isto e todas as cidades brasileiras que tiverem se habilitando 
para  essas  realizações  conseguirão  receber  essas  verbas.  Existe  um  Peti  Comitê  que  se  reúne 
semanalmente na Estação da Cidadania e é composto pelas secretarias: PMS (SESEG, SECID, GPM), 
Fórum da Cidadania e SESC. No mês de Outubro foi elencado a Campanha do Desarmamento. O uso de 
arma deve ser só para quem possua capacitação para usá-la e mesmo assim é perigoso. O uso de arma 
por pessoas destreinadas é pior que dirigir sem preparo. O uso de arma por crianças é grande através de 
vídeo games violentos, que se ganha pontos quando mata, incentiva a morte de soldados e outros jogos 
afins; por isso não sou a favor de infratores conviverem com crianças ou jovens em escolas normais, pois 
uma laranja podre contamina as demais e não ao contrário, por isso este problema chegou as Escolas e é 
preciso que façamos ações para a  Prevenção de Segurança Infantil,  como exemplo citou um primeiro 
trabalho sobre desarmamento realizado pela E. M. Porchat de Assis, onde ocorreu um pequeno passeio dos 
alunos pelas ruas do bairro  e isto foi  vivenciado e aceito pela comunidade local  o que foi  muito bom. 
Esperamos que a SEDUC colabore conosco, incentivando as outras escolas a realizarem ação como esta; 
Rita representante da SEDUC se propôs a levar o assunto aos seus superiores, e elaborar como levar este 
tema  à  discussão  nas  reuniões  de  Pais  e  Mestres  que  ocorrem  em  todas  as  Escolas  Municipais,  o 
Presidente  do  CONSEM lembrou  que devem ser  ações  voluntárias  e  não  impostas  e  aproveitou  para 
convidá-la para a próxima reunião, pois uma das propostas de dezembro será lançar uma campanha que se 
chamará DESARME-SE, ou seja, um campeonato para as escolas Municipais, Estaduais e Particulares e 
aquela que mais angariar doações de armas de brinquedos e vídeos games violentos, estará recebendo 
uma premiação, ainda não sabemos ainda qual será com certeza, pois dependemos de doação. O mais 
importante neste assunto é fazer com que as pessoas de desarmem, pois a intolerância está muito presente 
na nossa vida, porém que elas se desarmem primeiro os seus espíritos e assim evitar a violência. Vamos 
lançar em vários setores na SEDUC, SEAS, SEMES SECID e outros sendo que nos Jogos Abertos do 
Interior já estão ocorrendo diversas atividades (palestras, faixas etc) que ao final resultará na premiação da 
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melhor equipe que souber se portar com tolerância e tiver um melhor comportamento ético no esporte. No 
final dos jogos a equipe escolhida receberá o Troféu Fair Play (jogo limpo) que foi ofertado pelo Phanatlon 
Club – uma ONG Mundial de Professores de Educação Física, que se reúnem mensalmente na cidade e 
procuram  enaltecer  a  Educação  Física  no  Brasil.  Teremos  apoio  da  Polícia  Federal  no  sentido  do 
Desarmamento, vamos ter postos volantes para distribuição de guias: Posto na Polícia Federal, Posto na 
SESEG - no Mercado Municipal, Posto do Fórum da Cidadania - Estação da Cidadania, Posto na Zona 
Noroeste, para preenchimento de guia dos dados da arma pelo cidadão, que possua uma arma e queira 
entregar  ao governo.  O movimento inter-religioso conta  com 11 religiões  e  todos estarão empenhados 
também nesta campanha Em dezembro de 12 a 19 estaremos apoiando a campanha Prevenção ao Trânsito 
junto com a CET; no campo de Futebol do Santos Futebol Club, haverá no jogo do dia 05/12 Santos X 
Flamengo e o movimento vai culminar com os jogadores dos Santos através de faixas, camisetas será uma 
grande mobilização neste dia na Vila Belmiro; CMJ – Comissão Municipal de Juventude fará ações com 
equipe de jovens que atuarão junto a juventude a noite na cidade,  com a Campanha Desarme-se nas 
Baladas; na parte de artes, estaremos junto com a SEMAM fazendo uma palestra (onde todos já estão 
convidados) no dia 03/12 às 10h00 no Fórum da Cidadania, para mostrar a grande diferença entre o Grafite 
e a Pichação e o que vem junto com a problemática que envolve essas duas ações para a cidade de 
Santos. Para finalizar esta Campanha DESARME-SE, faremos uma grande mobilização na Fonte do Sapo 
no dia 19/12 das 10h00 às 14h00 para o recebimento simbólico de armas de brinquedos no local. Tudo isto 
será bem divulgado para a população, já a noite às 19h00 haverá uma apresentação da Orquestra Sinfônica 
do Estado de São Paulo e todos estão convidados, pois é imperdível, esperamos através da adesão de 
todos contar com aproximadamente 10 (dez) mil  pessoas neste evento na praia. O representante do 7º 
CONSEG lembrou que o grande problema existente contra a segurança e sentida pela população, é a falta 
de punição aos infratores. Sra. Regina também do mesmo CONSEG perguntou em relação à entrega de 
munição de armas, como será realizada? O Presidente do Conselho respondeu que quanto à munição, não 
é necessário o preenchimento de guia da PF, a munição pode ser entregue diretamente a Polícia Militar, 
através dos seus agentes. Ela aproveitou a palavra e reclamou sobre a retirada total de uma árvore do local, 
pelo laboratório de análises clínicas existente na esquina da Av. Azevedo Sodré com a Av. Conselheira 
Nébias,  pois  lembrou  que  o  Programa Santos  pela  Vida,  também deve  coibir  este  tipo  de  ação  pela 
comunidade.  O Presidente indagou se a mesma tinha testemunhado esta ação,  pois  assim através da 
SEMAM poderemos abrir um processo, pois este ato é crime ambiental, porém tem que haver testemunhas, 
neste momento o Comandante da Guarda Municipal – Sr. Maurício comentou que eles tinham recebidos 
duas denúncias pela GMS e identificado o ato e comunicado a SEMAM sobre o assunto. O representante da 
SEMAM - Fernando Mello se manifestou dizendo da importância da denúncia para ser abrir um processo 
contra o infrator e quando constatado o ato além da multa a pessoa que retirou uma árvore terá que plantar 
outra  no  local  ou  em outro  espaço.  O  Presidente  Perrenoud  solicitou  a  Rita  –  SEDUC que ajude  na 
divulgação  da  Campanha  Desarme-se,  na  rede  municipal  de  ensino  dizendo  que  o  desarmamento  é 
permanente, porém esta campanha começa no dia 19/11 e vai até 19/12 e comunicou que os folders serão 
distribuídos no dia do lançamento da Campanha em 19/11 que se realizará às 17h00 no Sindicato do 
Comércio Varejista de Santos, sito Av. Ana Costa, 25 e convidou a todos, lembrando da importância da 
presença dos CONSEG’s neste ato. Sr. Oscar da CET lembrou-se do que pode acontecer em relação ao 
reembolso da entrega da arma, não é de imediato e pode demorar algum tempo, mas a pessoa acaba 
recebendo com certeza na conta bancária. A palavra foi passada ao Prof. Eustázio- COMAD/SEGES ontem 
concluiu o Projeto Consultório de Rua para ser encaminhado ao Ministério da Saúde, para municípios acima 
de 200 (duzentos) mil habitantes e assim poderá receber um recurso para contratação de mão de obra, no 
valor de R$ 121.000,00 (cento e vinte e um mil reais), que visa atuar em pessoas em situação de rua e ao 
enfrentamento do combate ao crack. Temos hoje em Santos vários locais de concentração de usuários de 
crack, como exemplo: o Bairro Marapé na confluência das Ruas 9 de Julho com a São Judas e também no 
local perto do Sindicado do Comércio Varejista de Santos onde era a Afonso Veículos chegando próximo ao 
tradicional Restaurante Almeida, ambos locais com usuários de classe média, isto sem falar na orla da 
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praia. Apesar da atuação dos policiais nesta área, assim mesmo está aumentando o número de usuários de 
crack na cidade. O Presidente do CONSEM alerta que atualmente os moradores de rua estão migrando 
muito facilmente para o vício do crack e daqui para frente será cada vez pior a situação e passando a 
palavra ao representante Sr. Carlos-SEAS, que confirmou que a maioria das pessoas que estão rua tem 
família, iniciaram no vício através do álcool e passando para o uso crack. Ele aproveitou e perguntou ao 
COMAD  se  está  verba  será  mensal  e  que  para  a  SEAS  é  um  ganho  muito  grande  esse  Programa 
Consultório de Rua, pois vem preencher uma lacuna em relação aonde encaminhar o usuário de drogas 
quando são contatados pela SEAS. O COMAD respondeu que é um valor destinado ao programa todo. 
Cláudia,  representante  da  SETUR,  comentou  sobre  a  matéria  que  saiu  hoje  no  jornal  sobre  os 
acontecimentos de usuários de drogas na orla da praia. O Presidente Perrenoud explicou que a situação 
mudou muito, hoje o jovem se impõem, acha que não é crime usar droga, ele menospreza os policiais, 
estamos em um processo perverso de desinteresse da polícia, pois é muito difícil aplicação da Lei no uso de 
entorpecentes por jovens. A Prevenção cabe a todos nós, já a Fiscalização é dever da Polícia em geral. 
Temos que atuar tanto no Macro como no Micro traficante, pois um jovem que fuma um cigarro por dia, no 
final do mês fumou 30 cigarros. Hoje o jovem se expõe a sociedade fumando maconha, crack e não são 
punidos, pois são considerados doentes e devem ser tratados. Este assunto deve ser tratado com mais 
propriedade na reunião do mês que vem e para isto vamos pautar e solicitar a presença do Delegado 
Seccional – Dr. Rony e a do Major Brito do 6º BPM/I, para falarem sobre a ação da polícia no combate as 
drogas. Sra. Regina do 7º CONSEG lembrou que na última reunião as palavras do Vice Presidente do 
CONSEM, que dizia que o passado e o presente já foram o que interessa é o futuro; portanto, gostaria de 
elaborar  um projeto  sobre  Trote  Solidário,  pois  é  uma das  maneiras  entrar  em contato  maior  com  a 
comunidade da sua região e tornando-se assim mais participativo dos problemas locais e como nesta região 
encontram-se um número grande de Universidades talvez seja interessante, porém ainda não temos este 
projeto definido no papel. O Presidente aprovou a idéia e colocou o CONSEM a disposição do 7º CONSEG 
a ajudá-los  no que  houver  possibilidade e  apoiar  nesta  iniciativa;  completou  dizendo que a  sociedade 
perdeu a capacidade de se indignar e de dialogar e com isto hoje a intolerância está tão grande que a 
agressão é rápida e violenta, todos nós nos intimidamos com este tipo de relacionamento e nos afastamos e 
agora está chegando a hora de retomar o espaço perdido, porque quem deve estar incomodado são os 
infratores e não as pessoas de bem. Logo após, já em assuntos gerais foi passado à palavra ao Sr. Roberto 
Viana – Chocolate, representante do CATASAMPA que falou do seu novo projeto “Drogas um barato que 
sai caro” agradeceu o convite recebido e iniciou falando da integração das sociedades sem exclusão das 
policias Civil, Militar e Guarda Municipal e que isto deve acontecer para que ocorram mais oportunidades de 
empregos para os jovens e que eles não caiam na rede do tráfico de drogas e na de consumo. Explicou que 
através da Produtora ALLX, ganhadora do Curta Santos, com o filme – “As mulheres da Prainha” irão 
realizar um documentário com 40 minutos de duração, onde iremos mostrar uma realidade da cidade na 
região do Paquetá e Vila Nova que receberá o título de “Crack na Baixada Santista”, para terminar deixou o 
site para quem quiser saber mais a respeito do programa: www.drogasumbaratoquesaicaro.com.br.  Sra. 
Cláudia da COMEB pediu a palavra para perguntar ao Roberto Viana que existe uma coisa que não ficou 
bem claro na sua explicação sobre o documentário, pois pelo nome do filme, ele só servirá para denegrir a 
imagem da Baixada Santista em especial a de Santos. Chocolate explicou dizendo que jamais ele faria isto, 
vamos apenas mostrar uma realidade sobre drogas na cidade, visando alertar os jovens sobre os seus 
malefícios e mostrar a sociedade o que a falta de oportunidade para os jovens de emprego pode causar. O 
Presidente do CONSEM dando continuidade ao assunto, falou que no Rio de Janeiro existem 10 vezes mais 
problemas com drogas do que aqui na Baixada Santista; que a praia de Copacabana fomenta muito mais 
drogas do que aqui  nas praias de Santos, porém não se pode negar a existência das drogas hoje em 
Santos. Sr. Roberto falou que 70% das favelas do Rio de Janeiro não permitem o tráfico de crack, pois além 
de ser barata e rápida sua ação e letal. Professora Ruth Mirian Presidente do 5º COSEG-ZNO argumentou 
que isto ocorre pelo poder financeiro dos traficantes, pois não rende e mata o cliente rápido demais. A 
seguir  a  palavra  foi  passada  ao  Vice  Presidente  do  CONSEM  –  Dr.  Taboada  que  concordou  com  a 
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colocação da Sra. Claúdia Marangoni, pois o documentário deve ter como objetivo mostrar o problema ainda 
existente, porém o avanço que tivemos na Região, pois Santos não possuí fábrica de cocaína ou de crack; 
fazer o diagnóstico do problema e não trazer a linha de solução não interessa! Os empresários investem 
muito em Santos e por isso, devemos tomar muita cautela para não provocar uma imagem errônea da 
situação. O Presidente Perrenoud achou por bem continuar a discutir este assunto na próxima reunião, onde 
poderemos trazer representantes importantes desta área e que poderão colocar a assunto sobre drogas na 
cidade de Santos de maneira correta e através de estatísticas. Comunicou o convite recebido pelo Delegado 
Geral da Polícia Civil que fará um evento amanhã no Mendes Convention Center e será direcionado aos 
policiais e os Presidentes dos CONSEG’s estão todos convidados e assim passou a palavra a Sra. Ruth 
Mirian – Presidente do 5º CONSEG – ZNO que foi incumbida de entregar em mãos o convite para o evento, 
aos Presidentes dos CONSEG’s e estava aproveitando o momento para fazê-lo aos Presidentes presentes 
na reunião. Nada mais tendo a ser comentado ou comunicado o Presidente agradeceu a presença de todos, 
lembrando da reunião do mês de Dezembro que será dia 08/12/2010 e encerrou a AGO do presente mês 
dentro  do  horário  programado.  Nada  mais  a  acrescentar  dou  como  verdadeira  a  transcrição  que  vai 
assinada por mim Maria Célia Rezende de Freitas e pelo Sr. Renato Penteado Perrenoud - Presidente do 
Conselho de Segurança Municipal – CONSEM/SESEG. 

     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 Iguatemy Martins, s/nº - Vila Nova – Mercado Municipal.

1º andar - CEP: 11013-310 - Telef. 13- 3226 -3344 – consem-seseg@santos,sp.gov.br

SOLICITAÇÕES A SESEG Sugestão de Encaminhamento (Setor):
1)Encaminhamento da ata para análise dos participantes. CONSEM/SESEG
2) Solicitação para os CONSEG’s realizem nas suas reuniões o 
comentários sobre a “Campanha DESARME-SE” do Programa 
Santos pela Vida.

CONSEM/SESEG

Descrição das Providências Adotadas pelo Setor: Unidade Responsável:
Ata transcrita e pronta para aprovação dos Presidentes do 
Conselho e dos participantes envolvidos

Secretarias Municipais/ e órgãos e entidades 
aqui citadas

Envio de Ofícios da SESEG aos: Delegado Seccional da Policia 
Civil de Santos e para Cmt. do 6º BPM/I. CONSEM /SESEG
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