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               ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA MENSAL DO 3º CONSEG/SANTOS 

Data: 13.11.2017 

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 
 

Membros Natos presentes: 

  Dr.° Jorge Cruz                                                                                                                 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 
Ana Carolina da S. C. Emilio                                                       Guarda Municipal - Supervisor 

Bonifácio Rodrigues H. Filho                                                                 7.º Conseg - Presidente 
Francisco Arrais                                                                                                                        Secom - Prefeitura         
 

 

Comunidade  presente: 

 
Elaine Felipozzi                                                                                                                                        Munícipe 
Roberto Felipozzi                                                                                                                                     Munícipe 
Nílson Sartori                                                                                                                                           Municipe 
Sônia Maria Paiva Sartori                                                                                                                        Munícipe 
Sueli Gonçalves Reis                                                                                                                               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. 

Relatou que, presente em reunião sobre a passarela, atrás da 

Alfãndega, houve um retrocesso em relação ao andamento do processo 

dentro da Prefeitura de Santos. Foi exigido ao consórcio do Porto 

a apresentação de , pelo menos, 3 ( três ) projetos diferentes 

para a passarela. 

O consórcio do Porto ficou de apresentá-los até 30 de novembro de 

2017. Por outro lado, os representantes da Prefeitura 

comprometeram-se à enviá-los ao Condepasa na reunião do dia 07 de 

dezembro de 2017, além de submeter a Câmara, a alteração no 

projeto lei que determina altura mínima das passarelas no 

perímetro urbano.  

O Senhor Presidente fez um agradecimento ao CDL (Câmara de 

Dirigentes Lojistas de Santos) que em sua publicação bimestral CDL 

´Santos em Revista´, publicou no seu informativo todas as reuniões 

de todos os Consegs de Santos com dia,hora e local das respectivas 

reuniões. - ´Muito Obrigado´. 

Justificaram ausência os diretores Hailton Santos e Jorgino 

Nogueira Neto. 

O Dr.°Jorge Cruz delegado titular do 3.° distrito policial de 

Santos, comentou sobre a questão dos registros dos boletins de 

ocorrências no mês de outubro, com os seguintes índices: roubos 

29%, aumento expressivo de furtos na área do 3.° DP de 63%, 0% de 

roubo de veículos e o significativo aumento de 15% na região do 

bairro da Aparecida, no entorno do Shopping Center Praiamar. 

Relatou também, um caso de furto em um condomínio e justificou de  
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haver um certo descuido dos empregados dos edifícios em 

condomínios em não haver abordagem rigorosa e controle aos acessos 

em áreas privativas. Alertou-se, da importância dos proprietários 

/ empresas terceirizadas, de constante treinamento para minimizar 

as ocorrências.  

Um munícipe argumentou de haver por parte do Secovi ( Sindicato da 

Habitação ) / Secretaria de Segurança Pública do Estado de São 

Paulo, um Seminário , sobre alguns procedimentos e normas de 

segurança em edifícios aos proprietários e empregados. 

Outros munícipes, identificaram  haver certa dificuldade aos 

registros de ocorrências no site da Secretaria de Segurança 

Pública do Estado de São Paulo, salientando-se  uma melhor forma 

do sistema de tecnologia da informação no sistema. 

A seguir o Comandante Militar , alertou dos números e índices 

apresentados pelo Delegado Titular, enfatizando que a estatística 

observada, identifica não apenas aumento de ocorrências, mas 

também, de conscientização de registrá-los,  para que o método 

estatístico utilizado possa garantir um melhor serviço prestado. 

A representante da SEAS ( Secretaria de Assistência Social ) 

apresentou um relatório, relatando sumariamente o número de 

abordagens realizadas com a população de rua, desde o início do 

ano, e justificou mais uma vez, o drástico problema social e 

índice de moradores em vias urbanas   por diversos motivos sociais 

e econômicos. Alguns dados obtidos: número de pessoas abordadas e 

atendidas pela Coordenação de População em situação de rua : 

período de 01.10.2017 a 31.10.2017 total de 172 pessoas e 

reincidências 65 pessoas e recâmbios 21 pessoas,com  total de  
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recâmbios atendidas são da ordem de 439 pessoas atendidas pelo 

serviço de abordagem social.  

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 11/12/2017 

(segunda-feira): Assuntos Gerais. 

Quantidade de pessoas presentes: 16 ( dezesseis ) pessoas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
José Carlos Nogueira                                                 Elcio Moreira  
Presidente                                        1.° Secretário 

 
 
 
 
 
 
     
Dr°. Jorge Álvaro Gonçalves Cruz                                     Gustavo Biagio 
Delegado Titular 3º DP/Santos                                      6º BPM/I – Com.1ª Cia   


