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               ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA MENSAL DO 3º CONSEG/SANTOS 

Data: 11.09.2017 

Horário Início: 18:30 horas 

Rua Maestro Heitor Villa Lobos, n.° 160  Sociedade de Melhoramentos do bairro da Ponta da Praia 

Membros da Diretoria presentes: 

José Carlos Nogueira                                                                                       Presidente 
Silvio Garcia Henriques                                                                  Vice Presidente 
Elcio Moreira                                                                                    1.º Secretário 
Mario La Pasta                              Diretor Social e Assuntos Comunitários 
 

Membros Natos presentes: 

Marcelo Mendes                                                           Chefe Investigador - 3.° Distrito Santos / Representando 
 

Autoridades presentes: 

 

Miriam Aparecido de Araújo                                                                                                                          SEAS 
Luana Li Yi Ng                                                                                               Assessoria Vereador Bruno Orlandi 
Tânia Bento                                                                                                           Ouvidoria Municipal - Gabinete 
Maria Cristina dos Santos                                                                                                               CDL - Gerente 
Marcelo Martins                                                                                                                        Secom - Fotógrafo 
Regina Conforto                                                                                                                   Membro - 2.° Conseg 
 

Comunidades  presentes: 

 
Elaine Felipozzi                                                                                                                                        Munícipe 
Roberto Felipozzi                                                                                                                                     Munícipe 
Bráulio Neto                                                                                                                                             Munícipe 
Telma Xavier                                                                                                                                            Munícipe 
Gilda de Souza                                                                                                                                        Munícipe 
Luis Carlos Kovalevk 
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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. 

Os membros da diretoria do 3.° Conseg ( Conselho Comunitário de 

Segurança )  justificaram a ausência da reunião. 

A seguir, passou a informação da condenação do vice presidente do 

Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos pela Justiça a 

mais de 16 anos de reclusão por fazer parte do ´PCC ´( Primeiro 

Comando da Capital. Esta organização pagava ao condenado uma 

mesada de R$ 5.000,00 Reais para “plantar” denúncias de violação 

de direitos humanos com o intuito de gerar desestabilização na 

segurança do Estado de São Paulo, por volta dos anos 2013/2014, 

tudo devidamente apurado e documentado nos autos do processo. 

Portanto, fica comprovado que a campanha orquestrada pelas ´ONGs ´ 

( Organizações não Governamentais ) - Defensora dos Direitos 

Humanos foi uma farsa. Rendemos, portanto, nossos aplausos aos 

integrantes da Policia Militar do Estado de São Paulo que na época 

dos fatos foram abusivamente acusados de violar os princípios dos 

Direitos Humanos no Estado de São Paulo. Parabéns! 

A seguir relatou a presença em uma reunião com o Deputado Federal 

João Paulo Tavares Papa juntamente com todos os presidentes dos 

Conseg’s ( Conselhos Comunitários  de Segurança de Santos ), de 

expor e salientar as dificuldades existentes com a Segurança 

Pública na cidade de Santos. Reafirmando todos os reclamos 

recebidos em nossas reuniões como o fechamento dos ´DP’s ´( 

Delegacias de Polícias ) na cidade de Santos diariamente, uso 

indevido das delegacias com permanência de presos, falta de 

infraestrutura física e material para os profissionais da 

segurança, o não reajuste salarial há mais de três anos, o  



                     

                    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 

 

lamentável e deplorável estado do edifício e atendimento do ´IML 

´( Instituto Médico Legal ), etc. O Deputado Papa reiterou  em 

dialogar com o Secretário de Segurança e também com o Governador 

do Estado sobre esses assuntos. Também foi alertado o Deputado 

Estadual Paulo Corrêa sobre esta mesma situação. 

Os Conseg´s ( Conselhos Comunitários de Segurança )fizeram uma 

breve visita a  Câmara  de Santos e defender a ideia a quase 

totalidade dos gabinetes de vereadores, no sentido de sensibiliza-

los para o projeto de lei do vereador Bruno Orlandi, que pretende 

inibir a saída dos carrinhos de supermercados sem o responsável, 

visto que os mesmos acabam caindo em mãos de desqualificados que 

empurram os mesmos pela cidade, às vezes, carregados de entulho e 

ou outros objetos sem qualquer punição. Portanto,  reiteramos 

zelar pela Segurança na cidade proibindo a circulação dos 

carrinhos sem identificação do responsável pelas ruas da cidade. 

A assessora do vereador Bruno Orlandi ponderou algumas informações 

dos processos e explanou a respeito do projeto de lei `carrinhos 

de supermercados ´, que está em análise pela comissão de 

legislação da Cãmara dos Vereadores de Santos. 

Informou-se também, que já está disponível pelo site da Prefeitura 

de Santos os respectivos documentos no Portal dos Conselhos para 

´download.´ Os CONSEGs são grupos de pessoas do mesmo bairro ou 

município que se reúnem para analisar, planejar e acompanhar a 

solução de seus problemas comunitários de segurança, desenvolver 

campanhas educativas e estreitar laços de entendimento e 

cooperação entre as várias lideranças locais. 

Cada Conselho Comunitário de Segurança é uma entidade de apoio à 

Polícia Estadual nas relações comunitárias, e se vinculam, por 

adesão, às diretrizes da Secretaria de Segurança Pública, por  
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intermédio da  Coordenadoria. 

As reuniões são mensais, realizadas normalmente no período 

noturno, em imóveis de uso comunitário, seguindo uma agenda  

definida por período anual. 

A Secretaria de Segurança Pública tem como representantes, em cada 

CONSEG, o Comandante da Polícia Militar da área e o Delegado de 

Polícia Titular do correspondente Distrito Policial. ´ 

Identificou-se também o projeto de estudo da Feira Livre do bairro 

do Embaré ( Avenida Pedro Lessa ) para outro local. 

O representante da Policia Civil do 3.° Distrito  de Santos, 

agradeceu o comaparecimento de todos e informou da redução de 

cinquenta por cento de furtos e roubos de veículos na área do 3.° 

Conseg ( Conselho Comunitário de Segurança ). 

A representante da SEAS ( Secretaria de Assistência Social ) pediu 

intervenção, relatando sumariamente o número de abordagens 

realizadas com essa população de rua desde o inicio do ano, e 

justificou mais uma vez, o ascendente índice de moradores  por 

diversos motivos sociais e econômicos. Alguns dados obtidos: 

número de pessoas abordadas e atendidas pela Coordenação de 

População em situação de rua : janeiro a maio 2363 e recâmbios 246 

pessoas, total de pessoas atendidas pelo serviço de abordagem 

social. Somando-se ainda pessoas atendidas pelo Centro-Pop até o 

momento são de 1.443 pessoas. 

Adicionando-se, a representante da SEAS ( Secretaria de 

Assistência Social solicitou de organizarmos um debate sobre esta 

questão, já observado em atas anteriores. 

 



                     

                    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 

 

  

 

5 

 

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 09/10/2017 

(segunda-feira): Assuntos Gerais. 

Quantidade de pessoas presentes: 19 ( dezenove ) pessoas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
José Carlos Nogueira               Elcio Moreira  
Presidente     1.° Secretário 

 
 
 
 
 
     
Dr°. Jorge Álvaro Gonçalves Cruz  Diogo dos Santos Rodrigues 
Delegado Titular 3º DP/Santos   Tenente 6º BPM/I – Com.1ª Cia  representando 

 


