
                            
Relatório Informativo CONSEM – Nº 097 /2011
Referência: AGO CONSEM/SESEG – Mês de AGOSTO
Assunto: Ata da Reunião do Conselho de Segurança de Santos/PM
Local da Reunião: ACS Associação Comercial de Santos – R. XV de Novembro, 137 Centro
Horário: 9h00 às 11h00
Data da Reunião: 10/8/2011                                         Data do Relatório: 16/8//2011
Técnico(s) Responsável (eis): Biol. Maria Célia Rezende de Freitas 
Entidades Participantes:
Presidentes CONSEG’s;  Sr. José Rodrigues Liberado -2º Secretário representante do Presidente do 
2º; Sr. José Carlos Nogueira - representante do Presidente do 3º; Profª Ruth Mirian - 5º; José Luiz  
Pimentel  Amorim  -  7º; Núcleo  Caruara-  Ricardo  Lucas; Vice–Presidente  do  CONSEM/ACS–Dr. 
Ronaldo Taboada; CET- Patrícia Cristina Baldino – representante do 1º Secretário CONSEM-SESEG; 
COMEB-  Cláudia  Marangoni;  SECID –  Luke  Franco;  SEDUC –  Titular:  Tânia  M.C.D  de  Oliveira; 
CONCIDADANIA:  Uriel Villas Boas; SEPLAN- Daniel Machado; COMAD- Presidente - Prof. Eustázio 
A. Pereira Fº e demais participantes – Luci Freitas – Cidadã Plena e Colaboradora; Regina Michelucci,  
Bonifácio Rodrigues e Maria Amoeda - (7º CONSEG); Marili Cosmos da Silva; Braúlio Filgueiras Neto.
Convidados da COMGÁS: Suzy Gasparini; Bruna Milet; Flávia Gonçalves Sammarone; Carlos César 
Zanado – Palestrante e Wagner Longo –  Gerente Santos;  R  egistramos a ausência na reunião  :  6º 
BPMI; Delegacia Seccional de Santos; 2º Secret. CONSEM/OAB- Dr.Marco Antonio Botelho; SETUR 
– Cláudia Toledo. Justificativa: SEAS-Titular: Carlos Alberto Pinto e suplente.

Síntese:
O  Vice-Presidente  do  Conselho  de  Segurança  do  Município  iniciou  a  reunião  cumprimentando  e 
agradecendo o comparecimento de todos e explicando a ausência do Presidente Perrenoud que estava  
em Força  Tarefa  no  dique  do  Bairro  Castelo,  por  causa  de  incêndio.  Perguntou  se  todos  tinham  
recebidos  a  ata  da  reunião  anterior  e  após  a  aprovação  da  mesma  por  todos,  solicitou  passar  
imediatamente  para  a  apresentação  da  COMGÁS que  estava  sendo  esperada.  Os  representantes 
citados acima se apresentaram e o Sr. Carlos Zanardo foi o palestrante da COMGÁS: Que começou a 
falar  sobre  o  histórico  da Empresa que desde 1999 passou a ser  uma empresa privada  e  que é 
regulada pela Agência Nacional do Petróleo. O Gás Natural no Brasil tem aproximadamente 8.500 km 
de rede, distribuição de 14 milhões m2  em 68 cidades, sendo que em Santos, temos 206 km de rede, 
com 20 mil usuários em 2011 e está previsto um aumento de 88 km de rede e mais 5 mil usuários para  
2012. Santos é atendido por 2 bases de abastecimento; uma que fica em Santos e outra próximo de  
São Paulo – Capital. Através de Power-Point demonstrou como se dá o funcionamento da COMGÁS 
aqui na cidade entre outros itens e após quase uma hora de palestra, passou a palavra aos presentes  
para responder as dúvidas que existissem. O Vice- Presidente Dr.  Ronaldo Taboada, agradeceu a  
palestra e a aceitação pela a empresa, através deste Conselho de Segurança e mencionou que se  
emocionou ao saber do envolvimento de D. Pedro II,  na questão do gás, pois o mesmo esteve na  
Associação  Comercial  de  Santos,  em 1878,  registrando  dedicatória  na  folha  nº  1  do  Livro  Ouro.. 
Aproveitou também para fazer três perguntas sobre o assunto e que diz respeito à cidade: 1ª – A 
questão do solo vulnerável de Santos, muito poroso e que deve exigir aparelhos de nível específico. 2ª 
– Problemas como o da SABESP por pagamento do que não usamos. Pagamos o ar? 3ª - Qual é o  
tempo de atendimento previsto para os usuários da COMGÁS na cidade de Santos? O Superintendente 
de Ativos e palestrante – Sr. Carlos Zanardo começou respondendo pela 3ª – dizendo que basicamente 
é de 20 minutos o atendimento, após o chamado. 2ª – Que a pressão é baixa aqui em Santos, que a 
quantidade armazenada é ínfima em um prédio inteiro de 20 andares, quando comparada a um botijão 
de gás e que o consumidor pagará exatamente o que consumir. Finalizando a  1ª pergunta, após alguns 
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detalhamentos técnicos, informa que a tubulação, para Santos e região, é especial e de alta resistência  
e durabilidade.  A palavra foi passada a Sra. Luci Freitas, que questionou: a cidade resolveu adotar este 
tipo  de distribuição de gás pela  COMGÁS e a empresa vai  realizando o serviço,  arrebentando as 
calçadas  do  jeito  que  achar  que  deva  e  precisa.   Segundo  a  lei  municipal,  a  calçada  é  de 
responsabilidade do morador, portanto, vocês arrumam como querem a calçada e se não estiver de 
acordo, quem será acionada na prefeitura será o morador e não a empresa. É preciso uma proteção 
para os usuários de vocês, que não tem a quem recorrer quando existe algum problema de justiça,  
vocês deveriam ao menos solicitar por escrito aos usuários autorização para estarem utilizando um 
espaço que segundo a PMS é de responsabilidade deles. O gerente comercial Wagner Longo informa 
que a Comgás solicita autorização prévia à PMS tanto para os serviços nas calçadas quanto ao trânsito  
no entorno dos serviços. Após a palavra foi passada para Sra. Regina – 7º CONSEG que fez duas 
perguntas: 1ª – Os para-raios existentes nos edifícios e a conexão com a COMGÁS? 2ª – O aquecedor  
de água tem que ficar ligado e funcionando direto, pois senão a água não esquenta quando vamos usá-
la e mesmo assim, se forem usados 2 banheiros ao mesmo tempo, a água não esquenta muito em 
nenhum deles. A palavra foi passada ao Gerente Regional da Baixada Santista –Sr. Wagner Longo, 
cuja  sede fica  na Av.  Conselheiro  Nébias,  268 –  Vila  Mathias  – tel.  (13)  3023-5600 /  3023-5601, 
respondeu que eles fazem a reforma da calçada sempre que for manipulada por nós, pois é segurança  
aos munícipes. Em relação aos aquecedores instalados em Santos, os edifícios que não possuírem 
equipamentos  de  hidráulica  e  pressão  de  água  de  entrada  para  alimentação,  será  preciso  um 
pressurizador  para  aumentar  a  pressão  da  água.  A  Presidente  da  COMEB  –  Cláudia  Marangoni 
mencionou a necessidade de a empresa estar instruindo os seus vendedores para que possuam uma 
melhor qualificação sobre o trabalho que será desenvolvido pela COMGÁS, pois eles não informam 
nada sobre o banho frio quando estamos sem eletricidade, entre outros itens que o comprador pensa  
estar livre quando adquire o equipamento de vocês. Por que tem locais que o encanamento é por  
dentro do prédio e outra ora é por fora? O péssimo atendimento do Call Center que fica em Campinas, 
para identificar  seus usuários solicita  500 mil  informações,  para depois poder atendê-lo? Para que  
serve,  se  é  um  serviço  de  emergência?  Sr.  Wagner  explicou  que  os  consultores  de  venda  são 
contratados e pertence à COMGÁS; em relação aos aquecedores é uma opção terceirizada que foi  
contratada por nós e como tivemos muitos problemas, tivemos que dispensá-los. Quanto à tubulação 
de  gás,  ela  terá  sempre infraestrutura  externa e  interna  no  apartamento  e  no  edifício  também.  O 
Presidente  do  7º  CONSEG  nada  tendo  a  perguntar  sugeriu  que  a  empresa  utilizasse  o  espaço 
maravilhoso que sobra na conta dos usuários da COMGÁS e o reutiliza-se colocando a seguinte frase: 
Participe do CONSEG do seu bairro. Segundo o Sr. Carlos Zanardo – Superintendente de Ativos da  
COMGÁS, explicou que a parte da frente não se pode colocar nada, pois vale como nota fiscal, porém 
no  verso  seria  um  assunto  a  ser  tratado  com  a  Bruna  Milet,  que  é  a  gerente  da  Comunicação 
Institucional. O Vice-Presidente do CONSEM – Dr. Ronaldo Taboada solicitou à empresa se possível  
disponibilizar o material exposto, para ser enviado a todos os presentes neste Conselho de Segurança 
e assim multiplicado para os edifícios, esclarecendo assim dúvidas de muitas pessoas por desconhecer  
completamente o trabalho da empresa e ter em mente nos edifícios, que decisões devem ser pautadas 
em Assembléias, onde a maioria não participa e que depois tem que acatar o que foi resolvido pelos  
participantes, sem reclamar. Sra Luci Freitas sugeriu que a COMGÁS faça seguro com seus usuários,  
no caso de qualquer acidente ocorrer na casa ou edifícios. O Vice-Presidente respondeu que é sindico 
há 19 anos do seu prédio, porém ressaltou que sempre continuou a pagar o condomínio e que assunto 
desta natureza, deve ser tratado dentro do condomínio. Agradeceu a apresentação e disponibilidade da 
empresa no que diz respeito ao Conselho de Segurança do Município de Santos. E passou a palavra a 
Maria  Célia,  para  fazer  alguns  avisos:  1-  Que  a  Secretaria  de  Segurança  de  Santos,  através  do  
Secretário Perrenoud está proporcionando gratuitamente oficinas para formação de Conselheiros em 
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Geral e para isto solicitava que todos enviassem e-mails indicando a melhor maneira de fazê-lo. É um 
curso de 08 horas, que poderá ser feito em um dia, por ex: sábado o dia todo, ou em dois dias à noite  
ou no final da tarde etc; 2- A distribuição que foi feita do folder da Sabesp; 3- O retorno que foi quase de 
imediato sobre Segurança Escolar pela Prefeitura com o programa área Escolar de Segurança que saiu  
no jornal A Tribuna no dia 06/8/2011- sábado na página A3. 4- A solicitação da Sra. Regina do 7º 
CONSEG que solicitou um momento para falar sobre a programação da OAB, que consta também 
anexado a esta ata. Nada mais a ser mencionado o Vice-Presidente do CONSEM-SESEG, agradeceu a  
presença  e  atenção  de  todos  e  convidou  a  todos  para  a  próxima  reunião  a  ser  realizada  no  dia  
14/9/2011, neste mesmo local e horário. Ao término da reunião como sempre ficamos por um tempo 
conversando com os convidados e Conselheiros e recolhendo através do Jessé Teixeira da SESEG, os 
materiais e equipamentos que nos foram cedidos e os que pertenciam a Secretaria de Segurança. A 
Representante  Titular  da  SEDUC  solicitou  que  enviasse  a  ela,  as  informações  devidas  sobre  as 
oficinas, pois, ela tinha interesse em fazer. Quando todos já haviam se retirado do local, eu senti falta  
do gravador Sony e em seguida comuniquei a Sra. Noemi da ACS sobre o sumiço do mesmo, que ligou 
para o Vice-Presidente, para saber se ele sabia de algo. Enquanto eu ligava para COMGÁS, visto que o 
equipamento  ficou  praticamente  do  lado  deles  na  reunião  inteira  e  sem querer  eles  poderiam ter  
guardado o gravador, pensando que era um celular; porém o Sr. Wagner após consultar os demais 
participantes da empresa, respondeu que ninguém tinha visto o gravador.  Dou fé de todo o subscrito,  
que vai assinado por mim, Maria Célia Rezende de Freitas – CONSEM-SESEG e pelo Vice Presidente 
do CONSEM - Dr. Ronaldo Taboada e Diretor 1º Secretário da Associação Comercial de Santos.  

SOLICITAÇÕES A SESEG Sugestão de Encaminhamento (Setor):
Elaborar três opções de horário para o curso de 
formação de Conselheiro de duração de 08 horas, para 
ser enviados aos Conselheiros e convidados via e-mail.

                                         
Presidente do CONSEM/SESEG 

Comunicação do sumiço do gravador mini de áudio 
digital Marca Sony – ICD-P630F no final da Assembléia. Presidente do CONSEM-SESEG
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     Biól. Maria Célia Rezende de Freitas                                                   RONALDO TABOADA
Chefe da Seção de Indicadores de Segurança                                       Vice-Presidente do CONSEM/ SESEG
                   SESEG / PMS.                                                            Diretor da Associação Comercial 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

consem-seseg@santos.sp.gov.br

Descrição das Providências Adotadas pelo Setor: Unidade Responsável:

1-Ata transcrita e aprovada pelo Vice-Presidente do 
Conselho e encaminhamento a todos os 
participantes. 

Secretarias Municipais/ órgãos e 
entidades aqui citadas.

Fotos da AGO de Agosto em arquivo nesta unidade. CONSEM-SESEG

4

mailto:consem-seseg@santos.sp.gov.br

