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               ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA MENSAL DO 3º CONSEG/SANTOS 

Data: 12.06.2017 

Horário Início: 19:15 horas 

Rua Maestro Heitor Villa Lobos, N.° 160  Sociedade de Melhoramentos da Ponta da Praia 

Membros da Diretoria presentes: 

José Carlos Nogueira                                                                                       Presidente 
Silvio Garcia Henriques                                                                  Vice Presidente 
Elcio Moreira                                                                                    1.º Secretário 

     Geraldo Fernandez Alonso                                                                                  2.º Secretário 
Mario La Pasta                              Diretor Social e Assuntos Comunitários 
 

Membros Natos presentes: 

  Deborah P. Lazaro                                              Representando 3º DP–Delegado Titular 
  Edison Carvalho de Jesus                                          6º BPM/I – Com.1ª Cia.-representando 
 

Autoridades presentes: 

 

Orlando Santos                                                                    Guarda Municipal - Supervisor 

Tânia Bento                                                                          Ouvidoria Municipal 
José Francisco Martins Soares                                         Conselho Tutelar – Zona Leste 
Bonifácio Rodrigues H. Filho                                                                 7.º Conseg - Presidente 
Luana Li Yi Ng                                  Vereador Bruno Orlandi – Assessora 
Gabriel Kaique R. dos Santos                                                                                                  Soldado 6.° BPM/I 
Miriam Aparecido de Araújo                                                                                                                          SEAS 
 
Comunidades  presentes: 

 
Jorgino Nogueira Neto                                                                                                      Munícipe 
Elaine Felipozzi                                                                              Munícipe 
Roberto Felipozzi                                                                              Munícipe 
Nilson Sartori                                                                                           Munícipe 
Sonia Maria Paiva Sartori                                                                                         Munícipe 
Sandra Lucia S. Alonso                                                                                                                           Munícipe 
Sueli Gonçalves Reis                                                                                                                               Munícipe 
Fernando Rocha                                                                                                                                      Munícipe 
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A reunião iniciada pelo Presidente que agradeceu o comparecimento 

dos presentes e colocou em votação a ata da última reunião, 

aprovada sem alterações.  

A seguir o Senhor presidente informou sobre o andamento de algumas 

demandas com as respostas dadas e recebido carta via ofício sedex 

dos Correios, da Secretaria de Segurança Pública, sobre a índice 

de correção salarial dos servidores, levando-se em consideração o 

atual cenário econômico nacional prometendo envidar esforços para 

os reajustes.Informou-se também, um munícipe   que pela atividade 

que exerce, sabe-se que existem várias demandas judiciais contra o 

Governo do Estado reivindicando o pagamento de verbas 

adicionais.Expressou-se os mais sinceros agradecimentos a 

Secretaria de Segurança Pública, em resposta aos Conselhos de 

Segurança do Estado de São Paulo. 

O Senhor Presidente informou da promoção do Capitão Castelane para 

serviços internos especiais e que passa a responder  interinamente 

, pela 1ª Cia. o Tenente Marchese , e representado pelo Sargento 

Carvalho. 

Esclarece a substituição de representante da Guarda Municipal 

ausentando o Coordenador Jesus, assumindo o Coordenador Bueno a 

ser o representante oficial da Guarda Municipal junto ao nosso 

Conseg ( Conselho de Segurança ). 

Um dos presentes foi enfático sobre o assunto de moradores de rua. 

Ele mesmo tentou contar em sua caminhada diária, quantos dessas 

pessoas encontrariam em seu caminho e, abismado confessou ser 

impossível,  sozinho, apresentar conclusões eque impressiona as 

condições desta sociedade. 

 



                     

                    CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA  
              3º CONSEG / SANTOS 

                      l  Embaré l l Aparecida l l Ponta da Praia l l Estuário l l Macuco l  

Sociedade de Melhoramentos do Bairro da Ponta da Praia ( sede provisória ) 
Rua Maestro Heitor Villa Lobos n.° 160 , CEP : 11030-140, Ponta da Praia, Santos , SP 

santos3@conseg.sp.gov.br 

 

  

 

3 

 

A representante do SEAS ( Secretaria de Assistência Social ) pediu 

intervenção, relatando sumariamente o número de abordagens 

realizadas com essa população de rua deste o inicio do ano. Alguns 

dados obtidos: número de pessoas abordadas e atendidas pela 

Coordenação de População em situação de rua : janeiro (666), 

fevereiro (546), março (254), abril (463), maio (434). Total de 

abordagens : 2363 pessoas, total de pessoas atendidas pelo centro 

de Coordenação da População: 1443, total de pessoas acompanhadas 

384 e total de recâmbios : 246 pessoas. Atualmente, a Secretaria 

de Assistência do Município (SEAS 

higienização,vestuário,alimentação,abrigo,organização documental, 

ensinar algum ofício e até mesmo a contratarem . 

Surgiu de um munícipe  do 3°. Conseg ( Conselho de Segurança )a 

realizar uma reunião no qual a  SEAS ( Secretaria de Assistência 

Social ) apresentará os  trabalhos  , participando todas as 

entidades assistenciais, autoridades e a sociedade. Convidaremos 

no sentido de sensibiliza-las que a linha de abordagem que o 

Município impõe na situação em questão, onde pretende uma inserção 

social relacionado às políticas públicas de redução da 

desigualdade , seja por forma de projetos educativos, 

profissionalizantes, de moradia, entre outros. 

 

Um dos representantes solicitou providências a quem de direito no 

sentido de alguns feirantes da Avenida Pedro Lessa ocupam o espaço 

entre as barracas e os imóveis de modo irregular,  bloqueando a 

faixa destinada a trânsito de pedestres com mercadorias, objetos 

das barracas e também com resíduos produzidos, tornando o passeio 

intransitável a idosos, pessoas com dificuldade de locomoção, 

cadeirantes,etc. 
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A assessoria do Vereador Bruno Orlandi informou que está em 

implantação de cancelas na região da Orla Santista ( acesso a 

faixa de areia ) , através de verba da Agem ( Agência 

Metropolitana da Baixada Santista ). 

Informou sobre a próxima reunião do 7.°  Conseg ( Conselho de 

Segurança ) que abordará juntamente com várias autoridades medidas 

a serem adotadas com relação a ´cracolândia ´ santista junto ao 

túnel do VLT ( Veículo Leve sobre Trilhos ). Passou a seguir a 

palavra ao Presidente do 7.° Conseg ( Conselho de Segurança ) para 

outras considerações. Antes do término,  o Senhor Presidente 

anunciou  mais dois conseguianos que assumirão cargos na Diretoria 

2017/2019: o Sr.° Jorgino Nogueira Neto – Assessor da Presidência 

e o Sr.° Hailton Santos  - Diretor de Comunicação e Eventos 

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 10/07/2017 

(segunda-feira): Assuntos Gerais. 

 

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

 
 
 
Elcio 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  

 


