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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA MENSAL DO 3º CONSEG/SANTOS 

Data: 10/04/2017 

Horário Início: 19:15 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: 

 Jorge Álvaro Gonçalves Cruz   3º DP – Delegado Titular 
 Adro Luciano Gusmão Castelane  6º BPM/I – Comandante 1º Cia. 
 
Autoridades presentes 

 

Tânia Bento      Ouvidoria Municipal – Coordenadora 
José Francisco Martins Soares   Conselho Tutelar – Zona Leste 
Luana Li Yi Ng     Vereador Bruno Orlandi - Assessora 
Antonio Carlos Alves dos Santos  Guarda Municipal - Inspetor 
Miriam Aparecido de Araújo   SEAS  
 
Comunidade presente: 

 
Jorgino Nogueira Neto    Munícipe 
Hailton Santos     Munícipe 
Mario La Pasta     Munícipe 
Elcio Moreira     Munícipe 
Elaine Felipozzi     Munícipe 
Roberto Felipozzi     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.  

Em seguida o Senhor Presidente leu a nota “Termo Reunião de Eleição”, onde 
informou a inscrição de chapa única, abrindo prazo para contestações, a serem 
dirimidos pela Comissão Eleitoral. 

Caso não haja nenhuma contestação a posse da Diretoria dar-se-a na próxima 
reunião. 
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A seguir o Senhor presidente informou que enviou contato com a Ouvidoria, cuja 
resposta foi prestada pela representante presente, ficando de ser esclarecidas na 
semana seguinte, em reunião na Ouvidoria, algumas questões. 

Também informou que as demais demandas levantadas ainda não tinham obtido 
retorno. 

Passada a palavra ao Dr. Jorge relatou sobre roubo ocorrido recentemente, onde foi 
salientado que, apesar da prontidão no atendimento por parte da Polícia Militar, 
sobressai nesse caso um descuido com relação à segurança primária, aonde o 
delinqüente já vem preparado para agir. 

Propôs também uma reflexão de podermos iniciar um movimento para implantação 
da vizinhança solidária. Como atualmente a sociedade está cada vez mais reclusa e, 
olhando para o próprio umbigo, acrescido ao fato de estarmos em uma fase de 
poucos recursos, a vizinhança solidária seria bastante oportuna, pois se somariam 
esforços entre a prevenção a autuação. 

Desenvolveu-se entre os presentes uma intensa troca de idéias e propostas todas 
convergentes como uma proposta bastante oportuna, Ficou o Presidente de tomar a 
iniciativa para conseguir esse objetivo. 

Passando a palavra ao Capitão Castelane o mesmo adotou a mesma postura 
endossando a idéia e propondo alguma forma de atuação. 

Deu-se por fim uma troca de pergunta/resposta sobre as condições de trabalho em 
que a Segurança Pública vem operando, tais como infra estrutura de material/viatura 
e software para atuação, ficando claro que a “doação” dos seus integrantes tem 
conseguido manter um nível de resultados satisfatório. 

Como representantes da sociedade civil indagamos das autoridades, exemplificando 
com o que está acontecendo com servidores municipais, como vem sendo atendidos 
a questão salarial dos representantes da Segurança Pública, que infelizmente não 
tem reajuste salarial desde 2014 (nem mesmo a reposição inflacionária). 

Diante de fatos tão fortes decidiu-se encaminhar a SECRETARIA DE SEGURANÇA 
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO OFÍCIO SOLICITANDO 
ESCLARECIMEWNTOS SOBRE A FUNDAMENTAÇÃO PARA NÃO HAVER NO 
MÍNIMO A CORREÇÃO INFLACIONÁRIA DOS SALARIOS DOS SERVIDORES E, 
QUAL A META PARA QUE ISSO ACONTEÇA. 

Também foi solicitado as autoridades medidas enérgicas no sentido de acabarem 
com o “lual” – encontros que vem ocorrendo nas areias às margens do canal 4, onde 
são levadas potentes amplificadores e um abusivo comercio de bebidas durando 
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toda a noite e, saindo “a maioria” alcoolizada usando de veículos automotivos 
próprios, em flagrante desrespeito ao Código de Transito. 

Outra questão levantada diz respeito ao acúmulo de restos de demolição do antigo 
PS da Zona Leste. Em plena área residencial/escolar esse acúmulo de material tem 
trazido, entre outros prejuízos a proliferação de mosquitos (dengue, chikungunya, 
zika), o aumento de roedores que fazem da área um verdadeiro lixão. 

Nada mais tendo a tratar e, ninguém querendo fazer uso da palavra, o Senhor 
Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrado a reunião às 21:00 
horas 

Pauta para próxima reunião a ser realizada no dia 08/05/2017 (segunda-feira): 
Assuntos Gerais. 

Quantidade de pessoas presentes: 16 (dezesseis) pessoas. 

 

____________________    _________________ 
Silvio Henrique Garcia    José Carlos Nogueira 
Vice Presidente     Presidente 

 

____________________    _________________ 
Dr. Jorge Álvaro Gonçalves Cruz  Adro Luciano Gusmão Castelane 
Delegado Titular  3º DP/Santos   Cap. PM Cmt 1ª Cia do 6º BPM/I  

 


