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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA MENSAL DO 3º CONSEG/SANTOS 

Data: 08/05/2017 

Horário Início: 19:15 horas 

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

Membros da Diretoria presentes: 

José Carlos Nogueira    Presidente 
Silvio Garcia Henriques    Vice Presidente 
Élcio Moreira     1º Secretário 
Geraldo Fernandez Alonso   2º Secretário 
Mario La Pasta     Diretor Social e Assuntos Comunitários 
 
Membros Natos presentes: 

 Deborah P. Lazaro         Representando 3º DP–Delegado Titular 
 Adro Luciano Gusmão Castelane  Cap. 6º BPM/I – Comandante 1º Cia. 
 
Autoridades presentes 

 

Ana Carolina da S. C. Emilio   Guarda Municipal - Supervisora 
Eliana Maria de Oliveira    Ouvidoria Municipal - Coordenadora 
Tânia Bento     Ouvidoria Municipal 
José Francisco Martins Soares   Conselho Tutelar – Zona Leste 
Marco Viera     CET – Assessor  
Bonifácio Rodrigues H. Filho   7º Conseg - Presidente 
Luana Li Yi Ng     Vereador Bruno Orlandi – Assessora 
Bruno Melo da Cruz    Presidente Ass. Vila Sapo 
 
Comunidade presente: 

 
Jorgino Nogueira Neto    Munícipe 
Hailton Santos     Munícipe 
Elaine Felipozzi     Munícipe 
Roberto Felipozzi     Munícipe 
Vidal Fernandes     Munícipe 
Nilson Sartori     Munícipe 
Sonia Maria Paiva Sartori   Munícipe 
Avelina Maria Rocha de Queiroz  Munícipe 
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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 solicitou alteração na pauta e pediu para que um 
representante da Comissão Eleitoral lesse a nota “Termo de Posse”. 

A leitura foi efetuada pelo Sr. Hailton Santos dando assim posse à nova diretoria, 
com a conseqüente finalização do processo eleitoral para o período 2017/2019.  

A seguir o Senhor presidente informou sobre o andamento de algumas demandas 
com as respostas dadas e, um dos presentes fez uma observação com relação ao 
incremento do furto de rodas automotivas ao final da Rua Rua Amélia Leuchtemberg 
bem próximo da Av. Mário Covas, local onde trabalhadores que prestam serviço nos 
terminais da margem esquerda deixam seus veículos e na volta deparam com o fato. 

A Policia Militar colocou que tais ocorrências, em época passada, detectou que 
esses marginais fugiam para a Praia Grande. Como no local citado não aparece 
registros de tais fatos, prontificou a fazer um acompanhamento no local para tentar 
surpreender esses marginas. Esse tipo de ocorrência tem acontecido após a 01,00 
hora da manhã e foi colocado que as pessoas façam esses registros até pela 
internet. Também outro munícipe relatou constantes roubos de motos nas 
imediações da ESAMC, onde os alunos quando saem das aulas dão pelo furto das 
mesmas. Também foi colocado fazer os registros através da internet. 

Outro munícipe relatou que teve uma bicicleta furtada, fez o BO e nunca mais teve 
qualquer retorno. A Delegada esclareceu que as pessoas também têm que 
acompanhar os andamentos da investigação – até para poder esclarecer algum 
detalhe - ainda não informado. Esclareceu também que às vezes é recuperado o 
bem, mas não tem como localizar a vítima para esclarecimentos. 

Esses fatos demonstram a nossa preocupação – já evidenciada na ata anterior – DA 
FALTA DE RECUROS HUMANOS, MATERIAIS E DE INFRA-ESTRUTURA que 
afetam tanto a Policia Civil quanto a Policia Militar em Santos. 

HÁ NECESSIDADE URGENTE DE AS AUTORIDASDES COMPETENTES 
TOMAREM UMA DECISÃO DE MODO A SANAR TAIS DEFICIENCIAS. 

O Sr. Geraldo pediu para que constasse em ata seus agradecimentos aos 
representantes da Ouvidoria Municipal na reunião ocorrida sobre o problema do lixo 
agravado com a feira existentes na Av. Pedro Lessa, com o entupimento constante 
das bocas de lobo. Também registrou seus agradecimentos a Sra. Luana (assessora 
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do vereador Bruno Orlandi) que tem levado nossas demandas – tornadas indicações 
no Legislativo - pelo interesse e esforço que tem demonstrado em solucioná-las. 

O Senhor Presidente deu retorno – por parte da CET – do pedido de implantação de 
rotatória na Rua Amélia Leuchtemberg com Rua Venâncio José Lisboa, por motivo 
de não haver registro de ocorrências em tal cruzamento 

Voltou à discussão da negativa da CET em dotar com rotatória esquina das ruas 
Enguaguaçu x Egydio Martins, por ser freqüentes acidentes em tal cruzamento, 
podendo ou não ser com vítimas. Foi novamente encaminhado expediente a CET 
para que seja reavaliada tal decisão. 

O Senhor Presidente pediu licença para passar a palavra ao Sr. Marco Aurélio 
representante da Secretaria de Serviços Públicos para que faça uso da palavra a 
respeito da nova legislação sobre recolha de lixo que está promulgada e passará a 
ser punitiva a partir de Julho/17. Durante esse período de esclarecimentos junto com 
entidade representativas dos vários segmentos produtores de lixo inclusive 
doméstico para que todos entendam o objetivo e função de preservação que esta 
nova lei tem por princípio. 

Foi feito um amplo debate sobre o assunto e, assumido o compromisso do Sr. Marco 
Aurélio retornar a este 3º Conseg em Set/Out próximos para dar informes sobre os 
primeiros resultados obtidos com a nova lei. 

Um munícipe solicitou registrar os agradecimentos as forças policiais que intervieram 
na faixa de areia do canal 4 acabando com o chamado luau. 

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 12/06/2017 (segunda-feira): 
Assuntos Gerais. 

Quantidade de pessoas presentes: 24 (vinte quatro) pessoas. 

 
____________________    _________________ 
Élcio Moreira     José Carlos Nogueira 
1º Secretário     Presidente 

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

 


