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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA MENSAL DO 3º CONSEG/SANTOS 

Data: 13/02/2017 

Horário Início: 19:10 horas 

Local Rua Maestro Heitor Villa Lobos, 160 – Soc. Melhoramentos da Ponta da Praia. 

Membros da Diretoria presentes: 

Jose Carlos Nogueira    Presidente 
Silvio Garcia Henriques    Vice Presidente 
Geraldo Fernandez Alonso   2º Secretário 
 
Membros Natos: 

 Cpt. Adro Luciano Gusmão Castelane  6º BPM/I – 1ª Cia 
 
 
Autoridades presentes 

 

Marcos Moura Alves dos Santos  Guarda Municipal – SEACON/SESEG 
Julio Domingues Rodrigues   1º Conseg – 1º Secretário 
Bonifacio Rodrigues H. Filho   7º Conseg – Presidente 
José Francisco Martins Soares   Conselho Tutelar – Zona Leste 
Rômulo Occhiuto     PMS - Gestão  
Luana Li Yi Ng     Vereador Bruno Orlandi - Assessora 
Luiz Antonio da Silva     Soc. Melh. Ponta da Praia - Presidente 
Claudemir Dias da Silva    Guarda Civil Municipal III 
Luiz Carlos Kovalek    2º Conseg – Membro Efetivo 
Regina Conforto de Figueiredo   2º Conseg – Membro Efetiva 
Vebeke Hanashiro     7º Conseg – Membro Efetiva 
 
Comunidade presente: 

 
Jorgino Nogueira Neto    Munícipe 
Vidal Fernandes     Munícipe 
Hailton Santos     Munícipe 
Elcio Moreira     Munícipe 
Mario La Pasta     Munícipe 
Nilson Sartori     Munícipe 
Josefa F. de Melo     Munícipe 
 
A reunião foi aberta pelo Presidente que agradeceu o comparecimento dos 
presentes e colocou em votação a ata da última reunião, que foi aprovada sem 
alterações.  
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Em seguida o Senhor Presidente leu a nota “Termo de Abertura Oficial do Processo 
Eleitoral” que visa à eleição da nova Diretoria do 3º Conseg, para o biênio 
2018/2019. 

Esclareceu os presentes sobre os principais pontos do Regimento dos Conseg’s, no 
tocante ao processo eleitoral, dando também conhecimento das notas que regem o 
pleito, inclusive “Forma de divulgação do processo eleitoral” e “Edital de convocação 
das eleições”. 

Informou também que, em contato telefônico com o Dr. Jorge – Membro Nato da 
Policia Civil – que o mesmo estava impossibilitado em comparecer a esta reunião 
devido estar fazendo reconhecimento de uma quadrilha presa que vem atuando, 
principalmente, nos bairros da Aparecida e Ponta da Praia. No momento do 
telefonema a sétima vítima estava na sala de reconhecimento, restando ainda mais 
duas para tal. Portanto não tinha hora de encerramento, justificando sua ausência. 

Informou ainda que algumas demandas da última reunião ainda não atendidas 
seriam discutidas diretamente com o Sr. Ouvidor, em reunião marcada para 14/02. 

Em seguida foi passada a palavra ao Capitão Castelane que teceu comentários 
sobre o sucesso da Operação Verão, que transcorreu sob absoluta tranqüilidade. 

Enfatizou que os integrantes da Operação Verão eram bastante jovens – em idade e 
experiência – mas que por isso mesmo essa juventude e voluntariedade explica o 
elevado número de abordagens preventivas, um dos grandes motivos da 
tranqüilidade verificada. 

Também informou que estão sendo envidados esforços no sentido de, pelo menos, 
uma parte desse contingente retornar pra o período carnavalesco. 

Informou também que, a PM juntamente com as demais autoridades pertinentes 
estão discutindo o planejamento para a atuação conjunta para os festejos 
carnavalescos e o encerramento da temporada de verão. 

No aspecto criminal comentou que uma das preocupações da PM é o roubo a 
transeunte – principalmente – de smartphones. Para tanto, estão sendo analisados 
os BO no sentido de identificar o “modus operandi” desses meliantes para melhorar 
as ações preventivas. 

Outro índice insatisfatório é o furto de veículos, onde verdadeiros profissionais têm 
atuado intensamente, muitas das vezes, roubam por encomenda. 

No caso das motos são visadas aquelas que não têm nenhum “sistema de 
segurança”. 



                 CONSELHOS COMUNITÁRIOS DE SEGURANÇA  
              3º CONSEG / SANTOS 

                      (abrange bairros Embaré, Aparecida, Ponta da Praia, Estuário e Macuco) 

Sociedade Melhoramentos do Bairro da Ponta da Praia (sede provisória) 
Rua Maestro Heitor Villa Lobos, 160 - CEP 11030-140 – Ponta da Praia – Santos/SP 

santos3@conseg.sp.gov.br 

 

Para esses marginais uma simples olhada já identificam as mais fáceis e, a 
naturalidade com que age não desperta nenhuma suspeita. 

Foi indagado se o sistema de câmera – tipo OCR – da prefeitura tem funcionado, e o 
capitão disse parecer haver algum problema de software, mas que por 
desconhecimento, não poder esclarecer mais. 

Nesse momento o senhor Presidente interviu para prestar o seguinte 
esclarecimento: 

Na última reunião do CONSEM (dia 09/02) perguntou ao Presidente do Consem: 

“Qual é o atual estágio da sala de CCO da PMS?” 

A resposta foi de que ”existe um problema se subdimensionamento do cabeamento 
na referida sala, não estando prevista sua inauguração para este ano”. 

Houve uma intensa troca de informações entre os presentes, como por exemplo, a 
informação prestada em SET/OUT 2016, quando era informado que 70% das 
instalações estavam concluidas, cuja inauguração prevista era para DEZ/16. 

Esclareceu-se que o problema estava na sala do CCO (onde se integrarão as 
demais entidades públicas da região), mas que o sistema SIM estava em operação 
conforme esclareceram os representantes da Guarda Municipal. 

Se funciona por que o numero de furto de veículos aumenta? Foi esclarecido que, 
na maioria das vezes, a informação só é lançada na rede depois de algum tempo, o 
que facilita a fuga nos radares existentes nas divisas da cidade. 

Por exemplo, quando alguém chega ao local onde estacionou seu veículo e, não o 
encontra, não é sabido o horário em que o mesmo foi furtado, o que permite a fuga 
mesmo passando pelos radares, que não tem ainda, a informação. 

Porém um dos presentes garantiu que nesses dias, o próprio sistema SIM estava 
inoperante. 

A indignação vem pelo fato de ninguém assumir o problema e esclarecer a 
população, principalmente neste fórum – CONSEG – que trata de segurança 
pública, não tem nenhum representante oficial de nossa Prefeitura para esclarecer 
os fatos. 

O munícipe Sr. Júlio – fez um veemente desabafo muito crítico sobre a atual atenção 
que a Municipalidade tem prestado aos Conseg’s. 
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Salientou que, sempre defendeu a Municipalidade, desde os primeiros “Viva o 
Bairro”, onde inclusive trabalhou como voluntário estimou ter preenchido mais de 
1000 fichas de demanda constatando que a maioria não foi atendida. 

Confirmou com o Senhor Presidente do 3º Conseg que preencheu mais de 100 
demandas na Ouvidoria e, em não sendo atendido tem recorrido ao MP para 
solucioná-las. Ressaltou que, a Ouvidoria deixou de enviar seus representantes nas 
reuniões dos Conseg’s. 

Outros assuntos foram ainda abordados, mas devido ao adiantado da hora o Senhor 
Presidente encerrou a reunião. 

Pauta para próxima reunião a ser realizada no dia 10/04/2017 (segunda-feira): 
Assuntos Gerais. 

Quantidade de pessoas presentes: 22 (vinte e duas) pessoas. 

 

____________________    _________________ 
Silvio Henrique Garcia    José Carlos Nogueira 
Vice Presidente     Presidente 

 

____________________    _________________ 

Dr. Jorge Álvaro Gonçalves Cruz  Adro Luciano Gusmão Castelane 

Delegado Titular3º DP/Santos   Cap. PM Cmt 1ª Cia do 6º BPM/I  
 


