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               ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA MENSAL DO 3º CONSEG/SANTOS 

Data: 09.10.2017 

Horário Início: 19:10 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 
Geraldo Fernandes Alonso                                                                                                              2.° Secretário 
Hailton Santos                                                                                                Diretor de Comunicação e Eventos 

Membros Natos presentes: 

  Déborah P. Lázaro                                                                                  Representando 3º DP–Delegado Titular 
  Gustavo Biagio                                                                                                                  6º BPM/I – Com.1ª Cia. 
 

Autoridades presentes: 

 

Miriam Aparecido de Araújo                                                                                                                          SEAS 
Luana Li Yi Ng                                                                                               Assessoria Vereador Bruno Orlandi 
Tânia Bento                                                                                                           Ouvidoria Municipal - Gabinete 
Marco Vieira                                                                                                                                      Assessor Cet 
José Francisco Martins Soares                                                                                                   Conselho Tutelar 
Luiz Antônio da Silva                                            Presidente Sociedade de Melhoramentos da Ponta da Praia 
Ana Carolina da S. C. Emilio                                                       Guarda Municipal - Supervisor 

Clévio Alexandre da Rocha                                                      Assessoria Vereador Geonisio Pereira de Aguiar 

Bonifácio Rodrigues H. Filho                                                                 7.º Conseg - Presidente 
 

 

Comunidade  presente: 

 
Bráulio Neto                                                                                                                                             Munícipe 
Karen S. Mariano                                                                                                                                     Munícipe 
Beatriz Ferreira Pontes                                                                                                                            Munícipe 
Amanda Viana da Silva                                                                                                                           Munícipe 
Josefa Vieira de Melo                                                                                                                    Municipe 
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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 o 

Sr.° Mario La Pasta e o Sr.° Jorgino Nogueira Neto justificaram as 

ausências.  

A seguir o Sr.° Presidente , no uso da palavra solicitou à todos o 

empenho e pontualidade das reuniões do 3.° Conseg ( Conselho 

Comunitário de Segurança ) .O Sr.° Presidente relatou que 

acontecerá uma reunião a respeito da passarela próximo da 

Alfândega ( Zona Portuária ) localizada no centro de Santos,  com 

processo e projeto em andamento,  justificando também a urgência 

para implantação do equipamento urbano. 

A seguir , o 2.° Conseg ( Conselho Comunitário de Segurança ) 

pautou uma proposta de uma palestra pela Delegada Federal em data 

a confirmar com o tema : Pedofilia e Ameaça na Internet. Esta 

palestra deverá ser conjunta de todos os Consegs ativos de Santos, 

em local a ser definido no mês de Dezembro/17, como encerramento 

das atividades do ano. 

Agradeceu o 3.° Conseg ( Conselho Comunitário de Segurança ), pela 

exemplar participação de três universitários neste mês de outubro, 

desenvolvendo  pesquisas sobre os Conselhos de Segurança na cidade 

de Santos. 

Houve um diálogo com um munícipe e questionou à todos os Conseg´s 

de Santos, para pautar a questão dos carrinhos de supermercados ( 

sem identificação ) de dotá-los de sistemas anti-furto a até a 

presente data nenhum dos representantes da sociedade santista ( 

vereadores ),colocou em votação a proposta. ´ Transcrevo trecho já  
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mencionado em ata do mês de setembro : Os Conseg´s ( Conselhos 

Comunitários de Segurança )fizeram uma breve visita a  Câmara  de 

Santos visitando todos os gabinetes dos vereadores 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, justificou 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. 

O 3.º Conseg  repudiou o episódio divulgado nas redes sociais pelo 

atual Secretário de Cultura, crítico severo das atitudes tomadas 

pela Polícia Militar quando de uma manifestação cultural ocorrida 

na Praça dos Andradas. 

A seguir, o novo Capitão 6º BPM/I – Com.1ª Cia. Gustavo Biagio fez 

uma explanação sobre sua nova gestão ao 3.°Conseg, agradecendo à 

todos o comparecimento e reforçando a necessidade da sociedade 

registrarem todas as ocorrências, pois é com registros que são 

determinadas as orientações de vigilância,  apresentando alguns 

dados positivos da equipe  na área do 3.° Conseg. Resumiu que as 

principais Somando-se ainda, para que a sociedade justifique as 

ocorrências e aos demais trabalhos da comunidade solidária. 

Informou-se também dos atuais ocorrências no entorno do Shopping  
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Center Praiamar principal ponto de furto/roubo de veiculos 

automotores no bairro da Aparecida. 

A seguir a Guarda Municipal informou o número de ocorrências no 

mês de outubro 296 ao todo. Mencionou-se também que não estará 

mais presente a viatura na Praça Palmares localizado na avenida 

Afonso Pena entre os bairros macuco / embaré. O referido serviço 

funcionará com rondas ostensivas de apoio e pelo sistema de 

câmeras de apoio do CCO ( Centro de Comando Operacional ). 

A ouvidoria esclareceu ao munícipe sobre a alteração do local da 

feira de quinta-feira na Avenida Pedro Lessa bairro do embaré de 

não modificação devido a dimensão das unidades ( barracas ) dos 

feirantes. 

Um munícipe fez uma observação da praça Aparecida em atas 

anteriores, de alguns episódios e até a presente data concluído 

com sucesso a pretérita reclamação. 

Outro munícipe agradeceu a Polícia Militar, a Guarda Municipal e a 

Polícia Civil pelo apoio e dedicação em especial a Vila Sapo na 

Zona Portuária. 

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 ( mês 

de setembro 1010 pessoas e 39 recâmbios, e justificou mais uma vez 

o ascendente índice de moradores por diversos motivos sociais e 

econômicos.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   
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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. 

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 13/11/2017 

(segunda-feira): Assuntos Gerais. 

Quantidade de pessoas presentes: 21 ( vinte ) 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 


