
                            
Relatório Informativo CONSEM – Nº 119/2011
Referência: AGO CONSEM/SESEG – Mês de SETEMBRO
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: 05 a 18/10/2011
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-  Cel.  Oscar  Pereira  da  Silva -1º  Secretário  CONSEM-SESEG; SETUR – 
Cláudia Toledo; Presidente COMEB-  Cláudia Marangoni;  SECID –  Titular: Luke Franco;  SEDUC – 
Titular:  Tânia M.C.D de Oliveira;  Delegacia de Polícia Federal em Santos:  Francisco Artur Cabral 
Gonçalves;   Perito Criminal do Instituto de Criminalística, Núcleo de Perícias Criminalísticas de 
Santos -  Engº.  João  Alves  Neto;  CONCIDADANIA:  Uriel  Villas  Boas;  SEPLAN  –  Titular:  Daniel 
Machado; SEAS - Titular: Carlos Alberto Pinto; e demais participantes – Luci Freitas – Cidadã Plena e 
Colaboradora; Regina Michelucci, Bonifácio Rodrigues e; R  egistramos a ausência na reunião  : 6º BPMI; 
Delegacia Seccional de Santos;  2º Secret. CONSEM/OAB- Dr. Marco Antonio Botelho; Justificativa: 
nenhuma.

Síntese:
O Presidente do Conselho abriu  a reunião agradecendo a presença de todos e após colocou em 
votação a leitura ou dispensa da Ata do mês anterior; já enviada a todos por e-mail, que conforme o 
Conselho foi dispensado à leitura da mesma pelos presentes. Logo em seguida passou a palavra ao 
palestrante Engº. João Alves Neto – Perito Criminal do Instituto de Criminalística, Núcleo de Perícias  
Criminalísticas de Santos, que falou da autonomia da Polícia Técnica Científica desde o Decreto do  
Governador Mario Covas onde passaram a pertencer a Superindentência da Secretaria de Segurança 
Pública do Estado de São Paulo, que abrange a DEINTER6. Em Santos atendem por ano 20 mil casos:  
sendo 4mil relacionado a entorpecentes, milhares de furtos, arrombamentos, exames de objetos de 
diversos crimes. Contamos com 02 Peritos Contadores e 01 Perito Engenheiro e mais 17 Peritos para  
atender a demanda de Santos, São Vicente, Guarujá e Cubatão. Os crimes são os mais diversos;  
possuem tecnologia de 1º Mundo; os exames laboratoriais são concentrados na capital de SP – CEAP. 
Hoje a Pericia não possui um local próprio, sendo que ocupam um espaço cedido pela Polícia Civil; a 
vistoria de caminhões é feita perto do 3º DP sendo um local impróprio para esta atividade. Quanto ao  
IML, a P. Militar é chamada para recolher dados do crime, passa a investigação para a P. Civil e depois  
o Perito Criminal é que fica responsável pelo Laudo Técnico Final e às vezes dependendo do caso o 
corpo pode demorar 1 ou mais dias para ser liberado, pois quando o corpo da vítima não é identificado 
tem que passar pelo exame de DNA. O Presidente do 7º CONSEG perguntou se a demora da retirada  
do corpo da vítima do local é então por causa da grande demanda dos Peritos Criminais? A resposta do 
Eng. João Alves Neto que realmente a Perícia não possui material humano suficiente para atender a 
demanda. O Vice-Presidente do CONSEM Dr. Taboada perguntou se a Polícia Cientifica possui um 
banco de dados sobre todas as suas atividades, pois facilitaria em muito o trabalho e a rapidez das  
soluções dos crimes.  Neste  momento  a palavra  passou ao representante  da Delegacia  de  Polícia 
Federal  em  Santos,  o  Perito  Criminal  Federal  - Francisco  Artur  Cabral  Gonçalves  que  falou  da 
existência  de  um  Núcleo  da  Polícia  Federal  em  Santos  e  que  existe  um Projeto  de  Registro  de 
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Identificação Civil sobre um banco de dados de registro único: com fotos, assinatura e digital de cada 
um dos munícipes da cidade. Porém temos 27 estados no Brasil e em cada um deles uma pessoa pode  
obter  um RG,  portanto,  enquanto  não  acontecer  à  integração  dos  Policiais  a  nível  Nacional,  não 
conseguirá um cadastro único. O Presidente do CONSEM – Cel. Perrenoud ressalva que o RG é um 
documento muito importante e deve ser preservado pela pessoa, pois quem quiser viajar para o exterior  
deverá atualizar seu RG, pois o mesmo só tem validade por dez anos e completou que em caso de 
perda, deve ser feito um Boletim de Ocorrência no DP ou pela internet. A Presidente do COMEB – 
Cláudia Marangoni que sabe de caso de pessoas que moraram no Paraná e só este ano após 30 anos 
em  Santos  é  que  a  pessoa  refez  seu  RG  agora  pela  SSP/SP  no  Poupa  Tempo  em  Santos.  O 
Presidente Perrenoud lembrou que em outubro na reunião do CONSEM será realizado o Curso de 
Capacitação  para  Conselheiros,  para  que  eles  se  tornem multiplicadores,  maiores  detalhes  serão 
enviados  por  este  Conselho  via  e-mail  a  todos  que  participam  da  AGO  CONSEM.  O  Presidente 
anunciou também as Pré-Conferências do CMDCA que serão realizadas neste mês de Outubro; falou 
também que a Sra. Regina do 7º CONSEG estava enviando uma Cartilha da OAB sobre Meio Ambiente  
ao Conselho e solicita que a mesma envie via correio para que o CONSEM possa repassar a todos os  
seus Conselheiros e participantes. O representante da SEMAM explicou sobre o Eco Pontos de entrega 
de materiais recicláveis é para o público em geral e ficou de enviar via correio eletrônico todos os locais 
em Santos, onde temos Ecos Pontos, para o CONSEM divulgar através do seu mailing. A representante 
da SEDUC- Sra Tânia ressaltou o trabalho que eles realizam com as crianças nas escolas municipais 
neste sentindo. O representante do Núcleo de Caruara agradeceu a presença e atuação da Guarda  
Municipal e da Polícia Militar nos delitos que ocorrem neste mês em sua comunidade. O Cel. Oscar 
Pereira da Silva – CET lembra que a Campanha da Faixa Viva é permanente e quem necessitar de 
orientações é só entrar em contato com a CET que eles irão explicar no local solicitado e lembrou ainda  
que as pessoas sentem vergonha em estender o braço, porém a partir do mês de outubro os agentes  
da CET passarão a multar quem não atravessar na Faixa de Segurança. A palavra foi pedida pela 
representante da SEDUC, que solicitou ajuda da Guarda Municipal nos finais de semana nas Escolas 
Municipais, pois os ladrões estão roubando tudo que podem das unidades e todas essas ocorrências 
possuem Boletim de Ocorrência da P. Militar e Civil. O Presidente do CONSEM explicou que existe uma 
quadrilha formada para este fim e que uma das causas pode ser a necessidade do uso de drogas por 
eles. O Sr. Bonifácio lembrou a necessidade da participação da comunidade em dar segurança a suas 
Escolas e a necessidade de sensores de presença ligados as câmaras das escolas. A Presidente do 5º  
CONSEG-Prof.  Ruth Mirian  citou a  grande velocidade que os  veículos  desenvolvem nas Avenidas 
Jovino de Mello com a N. S. de Fátima, há um desrespeito total em relação aos semáforos e solicita  
ajuda da CET, que respondeu solicitando que envie ofício ao órgão que será dado resposta ao 5º  
CONSEG. O Presidente do COMAD solicita ajuda do Secretário Perrenoud em relação aos usuários de 
fretados daqui de Santos, que estão sendo abordados por usuários de drogas de madrugada em toda a  
cidade.  O Presidente  Perrenoud se  colocou a  disposição para  sentar  e  tentar  resolver  o  assunto.  
Lembrou também que outubro é o mês de Prevenção do Câncer de Mama e que a cor rosa foi a cor  
escolhida para representar esta luta;  lembrou também que dia 16/10 haverá um grande abraço no 
Emissário Submarino e que é muito importante a presença dos Conselheiros no local. Nada mais, tendo 
a ser comentado foi encerrada a reunião, lembrando que dia 19/10 estaremos todos juntos novamente  
para a próxima AGO do CONSEM-SESEG. Dou fé de todo o subscrito, que vai assinado por mim Maria 
Célia Rezende de Freitas e pelo Presidente do Conselho de Segurança de Santos.   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.  
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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.

SOLICITAÇÕES A SESEG Sugestão de Encaminhamento (Setor):
COMAD solicita ajuda aos usuários de fretados Secretário Perrenoud

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 Setembro em arquivo nesta 
unidade.

CONSEM-SESEG
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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
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