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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA MENSAL DO 3º CONSEG/SANTOS 

Data: 13/03/2017 

Horário Início: 19:20 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 presentes: 

 Deborah Lázaro     3º DP – Representando 
 Gilberto André de Oliveira   6º BPM/I - Representando 
 
Autoridades presentes 

 

Eliana Maria de Oliveira     Ouvidoria Municipal – Coordenadora 
Julio Domingues Rodrigues   1º Conseg – 1º Secretário 
Bonifacio Rodrigues H. Filho   7º Conseg – Presidente 
José Francisco Martins Soares   Conselho Tutelar – Zona Leste 
João Marcelo de Andrade   Policia Militar 
Luana Li Yi Ng     Vereador Bruno Orlandi - Assessora 
Eduardo Alves da Costa    Guarda Municipal 
Luiz Fernandes Andrade    Caritas - Diretor 
Carlos A. D. da Fontoura    BR Adventures 
 
Comunidade presente: 

 
Jorgino Nogueira Neto    Munícipe 
Hailton Santos     Munícipe 
Mario La Pasta     Munícipe 
Nilson Sartori     Munícipe 
Fernando Rocha     Munícipe 
Bráulio Filgueiras Neto    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.  



                 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 

 

Em seguida o Senhor Presidente leu a nota “Termo de Encerramento das Inscrições 
da Chapa para Diretoria” 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.  

A seguir foi formada a Comissão Eleitoral e indicado o fiscal do processo eleitoral, 
que ficou assim composto: Sr. Nilson Sartori, Sr. Hailton Santos e Sr. Julio 
Domingues Rodrigues formam a Comissão Eleitoral e, o Sr. Jorgino Nogueira Neto 
foi nomeado Fiscal. 

A seguir o Senhor presidente informou aos presentes que foi feita a reunião do 3º 
Conseg e a Ouvidoria Municipal no dia 14/02, representada pela Sra. Eliana Maria 
de Oliveira e Sr. Jefferson da Silva. Informou que foi muito bem recebido e foram 
discutidos os processos abertos na Ouvidoria em nome do 3º Conseg e em nome 
próprio.  

Passada a palavra a representa da Policia Civil que relembrou que a equipe 
coordenada pelo Dr. Jorge esta empenhada no atendimento das necessidades da 
comunidade, salientando ao recente desbaratamento de uma quadrilha que atuava 
na região do 3º Distrito que foram todos detidos e solicitado a prisão de todos. 
Indagada sobre o roubo na agencia do Banco do Brasil da Ponta da Praia, informou 
que já foi instaurado o inquérito policial bem como, identificados os seus 
componentes. Informou também que o furto de veículos, neste mês passado, caiu 
praticamente à zero. 

O representante da Policia Militar reforçou que estão atuando fortemente nos 
patrulhamentos, principalmente na região do BNH, principalmente com vistas ao 
trafico de drogas. Perguntado sobre a área de atuação do BAEP na Baixada 
Santista, informou que por ser um pelotão altamente especializado, sua atuação é 
de apoio a Policia Militar, quando solicitado. Não é uma equipe que faz rondas 
diárias e ou periódicas; 

Foi citado, por exemplo, que durante a operação verão 2 viaturas uma da Policia 
Militar e outra da Guarda Municipal ficavam estacionadas uma de cada lado da 
Igreja do Embaré, na ilha central. Não se entende qual a lógica de as viaturas 
estarem tão próximas, durante todo o período. 

Quanto ao efetivo tanto da Policia Civil como da Militar a FALTA REAL DE 
EFETIVOS, bem como de INSUMOS aonde a população vem sofrendo as 
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conseqüências e as autoridades limitam a dizer que estão formando novos 
elementos. 

Faz-se necessário a união de TODOS OS CONSEG’S da Baixada Santista uma 
efetiva solução por parte do Estado, SEM MAIS DEMORA. 

Depois de “a casa arrombada não adianta colocar trancas”. Já é UMA REALIDADE 
NO ESTADO DE SÃO PAULO, o FECHAMENTO de várias delegacias pelo interior 
afora. Principalmente pelo fato de termos uma possível reforma previdenciária esse 
movimento tende a aumentar e muito rapidamente. É URGENTE QUE OS 
CONSEG’s cobrem das autoridades responsáveis a reposição imediata desses 
quadros. Também se inclui neste rol as instalações físicas que estão em absoluto 
estados de abandono. 

O representante da Guarda Municipal fez um resumo das suas atividades Alguns 
dos presentes comentaram alguns atos que falta atuação por parte da Guarda 
Municipal. Como exemplo citou que no banheiro do canal 6 já foi visto casal fazendo 
sexo no local. Existe uma freqüente reclamação por partes de “moradores de rua” 
cuja tolerância das autoridades esta intranqüilizando a população aqui residente. Há 
necessidade de uma discussão sobre a maneira de atuar com relação a essas 
pessoas. Segundo as autoridades a maioria dessas pessoas já consta passagem 
pela Policia, o que ratifica a necessidade de outras medidas. 

Também foi informado pela representante da Ouvidoria – Sra. Eliana que, as 
entidades treinadas para receberam demandas da comunidade – através do 
programa “Viva o Bairro” – já foram distribuídas as placas de identificação de cada 
uma delas, estando o programa pronto para ser iniciado, em resposta a uma 
pergunta de um dos presentes. 

Aproveitando a oportunidade, esclareceu aos presentes que a reformulação havida 
na Ouvidoria não se trata apenas de nomenclaturas, mas sim de nova postura, 
diante de todos os acontecimentos e cobranças que tem havido por parte da 
sociedade. 

Assim as respostas dadas a cada uma das demandas têm prazo para serem dados, 
trazem conteúdo e, principalmente passa haver um compromisso oficial e com 
previsão de conclusão de acordo com a solicitação e a disponibilidade da Prefeitura. 

Declarou ainda que em caso de omissão e/ou negligencia estão previstas sanções 
para os responsáveis. 
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Antes do encerramento da reunião o Senhor Presidente indagou se existia alguma 
candidatura de chapa para entrega dos documentos. Não havendo manifestação 
dos presentes, entregou aos Membros Natos a Ficha de Inscrição de Chapa, 
encabeçada pelo atual presidente. 

Devido ao adiantado da hora o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos 
encerrou a reunião, às 20,45 horas. 

Pauta para próxima reunião a ser realizada no dia 010/04/2017 (segunda-feira): 
Assuntos Gerais. 

Quantidade de pessoas presentes: 20 (vinte) 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  

 


