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Relatório Informativo CONSEM – Nº 003 /2011 
Referência: AGO CONSEM/SESEG – Mês de FEVEREIRO 
Assunto: Ata da Reunião do Conselho de Segurança de Santos/PMS
Local da Reunião:SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA – Mercado Municipal- 1º Andar 
Horário: 9h00 às 11h00 
Data da Reunião: 09/02/2011                                           Data do Relatório: 11/02/2010 
Técnico(s) Responsável(eis): Biol. Maria Célia Rezende de Freitas  
 
Entidades Participantes: 

Os Presidentes dos CONSEG’s: 5º- Profª Ruth Mirian S. Florípes; Núcleo Caruara -Sr. Ricardo Lucas; 3º - Dr. 
Luiz Fernando dos Santos; 4º - Sr. Nilson Sartori; Presidente do CONSEM – Renato Penteado Perrenoud.   
Justificou ausência Eng. José Luis Amorim do 7º CONSEG.. 
 
Síntese: 
Ocorreu às 9h00 do dia nove de fevereiro de dois mil e onze, a 1ª Assembléia Geral do Conselho de 
Segurança do Município de Santos nas dependências da Secretaria Municipal de Segurança, sito Pça 
Iguatemi Martins s/nº 1º andar - Vila Nova – Mercado Municipal com os participantes acima citados. O 
Presidente do Conselho abriu a reunião agradecendo a presença dos Presidentes dos CONSEG’s e 
como habitual nesta 1ª AGO-CONSEM/SESEG, salientou a importância da presença dos Presidentes 
dos CONSEG’s nas reuniões do CONSEM, como Conselheiros para uma melhor visão dos problemas 
relacionados à Segurança de cada região da cidade de Santos. Para que isto possa ocorrer a contento 
de todos, solicitou avaliação das reuniões que ocorreram em 2010 e solicitou manifestação de cada 
Conselheiro que foram unânimes em formatar a pauta do CONSEM, de maneira que ela fosse mais 
participativa e dinâmica. O Presidente do 3º CONSEG, Dr. Luiz Fernando solicitou a palavra e sugeriu 
que na Pauta do CONSEM/SESEG contivesse uma parte onde os Presidentes dos CONSEG’s, teriam 
05 minutos para expor sobre os problemas que afligem sua região. O assunto a ser discutido por cada 
Presidente do CONSEG, que enviariam no máximo até 15 dias antes da data da AGO 
CONSEM/SESEG, para ser avaliado pelo Presidente do Conselho e ser selecionado de acordo com o 
assunto sugerido por cada Conselheiro dos CONSEG’s. As respostas a serem efetuadas pelo 
Conselho seriam realizadas na AGO do mês seguinte, caso o Presidente do Conselho ache necessário 
poderá fazê-lo na mesma AGO. Esta participação dos Presidentes dos CONSEG’s ficou determinada 
para a primeira meia hora do início da Assembléia, ou seja, das nove horas até nove horas e trinta 
minutos e se necessário prorrogada por mais 15minutos. O horário ficou assim definido em respeito a 
todos que comparecem para o início da reunião e assim não se sinta desrespeitado pelo atraso dos 
demais participantes do CONSEM/SESEG e conseqüentemente pelo início da reunião. Após este 
horário, continua a pauta da AGO CONSEM/SESEG elaborada pelo Presidente do Conselho. O 
Presidente do Conselho explicou a todos os presentes o artigo sobre o Programa Guardião Cidadão 
que saiu no jornal e a versão verdadeira dos fatos. Nada mais tendo a ser discutido foi encerrada a 
reunião com parabéns a Prof.ª Ruth Mirian que fez aniversário no dia anterior (08/2) que vai subscrita 
por mim, Maria Célia Rezende de Freitas e assinada pelo Presidente do Conselho, Renato Penteado 
Perrenoud. 
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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 R/ 3392 

consem-seseg@santos.sp.gov.br 

SOLICITAÇÕES A  SESEG Sugestão de Encaminhamento (Setor): 

Receber até 15 dias antes da próxima reunião as 
solicitações dos Presidentes dos CONSEG’s para a 
pauta 

CONSEM/SESG 

 
 

 
 

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

Presidentes dos CONSEG’s 

 
 

 


