
                            
Relatório Informativo CONSEM/SESEG– Nº 127 /2011
Referência: AGO CONSEM/SESEG – Mês de NOVEMBRO
Assunto: Ata da AGO do Conselho de Segurança de Santos/PMS
Local da Reunião: Associação Comercial de Santos - ACS
Horário: 9h00 às 11h00
Data da Reunião: 09/11/2011                                     Data do Relatório: 28/11/2011
Técnico(s) Responsável(eis): Biol. Maria Célia Rezende de Freitas 

Entidades Participantes:
Presidente do Conselho de Segurança – Renato Penteado Perrenoud; Vice-Presidente do CONSEM – Ronaldo 
Taboada; Presidente da COMAB – Cláudia Marangoni; Presidente do COMAD/SEGES – Prof. Eustázio Alves 
Pereira Filho; Representantes: do 7º CONSEG- Bonifácio Rodrigues; da Polícia Federal – Francisco A. Cabral 
Gonçalves; da OAB – Prof. Esaú Cobra Ribeiro; do Sindicato do Rádio Clube – Carlos Alfredo Ferreira, Seção de 
Indicadores de Segurança – Jessé Teixeira Félix e Maria Célia Rezende de Freitas.

Síntese:
A Assembléia Geral  Ordinária foi  aberta pelo presidente do CONSEM às 09h15h, em respeito aos 
presentes  que  cumpriram  o  horário  determinado,  sendo  apresentado  um  balanço  das  atividades 
desenvolvidas  pela  Guarda  Municipal,  a  partir  do  plano  municipal  de  Segurança  Municipal,  que 
estabeleceu  a  transformação  da  GM  em uma  guarda  comunitária  e  atuante  junto  à  população  e 
serviços públicos, além de integrarem-se às demais forças de segurança pública da cidade. Foram 
apresentados detalhes a respeito e dois casos que estão tendo repercussão na mídia e que envolve 
alguns guardas municipais e alguns guardiões-cidadãos, onde a corregedoria da SESEG tomou todas 
as  providências  cabíveis  para  a  apuração  dos  fatos  e  encaminhou  os  autos  para  a  comissão  de  
inquérito da prefeitura. Além disto, prestou todas as informações necessárias à polícia civil  para as 
devidas apurações criminais. Alertou sobre a necessidade de respeito ao direito de ampla defesa dos 
envolvidos e que se aguarde a decisão final da justiça, que será acatada totalmente e com as devidas  
responsabilizações legais administrativas e criminais. Após, foi apresentado um rol de estatísticas de 
produtividade da GM, à saber: média anual de boletins de ocorrências atendidas de 3.200, intervenções 
geradas pelo sistema de monitoramento com média anual de 9.000, operações integradas da força-
tarefa em conjunto com as polícias e justiça média anual de 30, força-tarefa de prevenção ao crack com 
3.200 abordagens em 2011, sendo que destas abordagens em cumprimento a lei anti-drogas somente  
26 pessoas aceitaram encaminhamento ao plantão social e destas 26 nenhuma aceitaram tratamento  
junto à secretaria da saúde.Em seguida foi  dada a palavra para o Dr.  Isaul  C. Ribeiro que alertou  
quanto a necessidade da administração divulgar melhor os fatos e os dados de produtividade da GM, 
além de ampla divulgação nos conselhos; o Sr, Vice-presidente do CONSEM, sr Ronaldo Taboada 
também sugeriu que fosse produzido um release e colocou a Associação Comercial `a disposição para 
ajudar na divulgação; a Sra Claudia Marangoni ressaltou a importância de se utilizar a rede social para  
ampla divulgação; a chefe da seção de indicadores sociais da SESEG, sra Maria Célia, apresentou  
dados da pesquisa nacional sobre o problema de crack, onde de 4696 municípios brasileiros, 60% 
apresentam problemas na área da saúde e 56% na área de segurança pública, havendo a urgente 
necessidade de estruturas e políticas municipais para combater o crack;  o sr  Eustázio  defendeu a 
validade da atual lei anti-drogas e defendeu que a prefeitura tenha empenho na aprovação de projetos  
para  a  área  de  recuperação  de  drogados,  além  da  operacionalização  efetiva  dos  atuais  setores 
existentes, destacando que há verbas federais disponíveis caso projetos sejam apresentados; o policial  
federal Francisco A.Cabral lembrou que realizou pesquisas nesse sentido e a importância dos projetos 
federais nessa área médica; o Dr. Ronaldo Taboada reiterou que confia no trabalho desenvolvido pela  
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SESEG , confia nas apurações já realizadas e alertou sobre a sua preocupação quanto a manutenção  
de  intervenções  do  monitoramento,  quando  o  correto  deveria  ser  provocado  uma  diminuição  das 
ocorrências; o sr presidente explicou que isso ocorre em função da recorrência de algumas ocorrências 
como perturbação do sossego público, consumo de drogas, comportamento inadequado de moradores  
de rua etc; o sr. Bonifácio Rodrigues, do 7.o CONSEG, lembrou a importância da observância da nova 
lei  que proíbe a venda/consumo de bebidas por  menores em bares;  o  sr.  Carlos Alfredo Ferreira,  
Conselheiro  de  saúde  do  Sindicato  Radio  Clube,  alertou  sobre  a  importância  de  se  disciplinar  o 
emprego de cães e o acesso a repartições públicas, além de ressaltar a necessidade da participação  
cada vez maior das pessoas em conselhos de segurança, destacou que todos os agentes devem ser  
vistos  pela  população como policiais  e  que merecem mais  apoio para o bom desenvolvimento  do  
trabalho, pediu ainda um guarda municipal para unidade básica de saúde do radio clube; encerrando os 
trabalhos  o  sr  Presidente  do  CONSEM-SESEG convidou  a  todos  para  a  formatura  dos  novos  54  
guardas municipais em 11 novembro 2011, as 10h00 no Mercado Municipal. A próxima reunião ficou 
agendada para o dia 14 de dezembro de 2011, onde além da pauta da AGO, haverá uma singela 
confraternização de natal. Nada mais a declarar lembramos que a próxima AGO do CONSEM-SESEG 
será no dia 09 de novembro, dou fé de todo o subscrito que vai assinado por mim Maria Célia Rezende 
de Freitas e pelo Presidente do Conselho de Segurança Municipal, Renato Penteado Perrenoud.     

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 -3341 R/ 3392

consem-seseg@santos.sp.gov.br

SOLICITAÇÕES A SESEG Sugestão de Encaminhamento (Setor):
CONSEM/SESG

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

Sem fotos no arquivo deste mês
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