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               ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA MENSAL DO 3º CONSEG/SANTOS 

Data: 05.02.2018 

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 
Jorgino Nogueira Neto                                                                                                          Assessor Presidente 
Mário La Pasta                                                                                         Diretor Social e Assuntos Comunitários                                                                                                                         
Hailton Santos                                                                                                Diretor de Comunicação e Eventos                                                                                                  
Elcio Moreira                                                                                    1.º Secretário 
Geraldo Fernandes Alonso                                                                                                              2.° Secretário 
 

Membros Natos presentes: 

                                                                                                                                            3º DP–Delegado Titular 
  Celso Campos Luz                                                                                  Representando 6º BPM/I – Com.1ª Cia. 
 
 

Autoridades presentes: 

 

Luana Li Yi Ng                                                                                               Assessoria Vereador Bruno Orlandi 
Carlos Bueno                                                                             Guarda Municipal - Coordenador 

Bonifácio Rodrigues H. Filho                                                                 7.º Conseg - Presidente 
Francisco Arrais                                                                                                                        Secom - Prefeitura 
Marco Vieira                                                                                                                                                     Cet  
Luiz Silva                                                                                                   Presidente Soc.Melho. Ponta da Praia 
Rudney Carvalho                                                                                                                     Cabo Polícia Militar 
José Francisco Soares                                                                                                                Conselho Tutelar        
 

Comunidade  presente: 

 
Elaine Felipozzi                                                                                                                                        Munícipe 
Roberto Felipozzi                                                                                                                                     Munícipe 
Nílson Sartori                                                                                                                                           Munícipe 
Vidal Fernandes                                                                                                                                       Munícipe 
Vanessa Silva                                                                                                                                          Munícipe 
Avelina Queiroz                                                                                                                                        Munícipe 
Josefa Vieira                                                                                                                                            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 houve reunião de Presidentes de Consegs do CPI-6 onde 

se discutiu os problemas dos CONSEG´S ( Conselhos Comunitários ) 

porém, não houve progresso e que haverá nova reunião no dia 28 de 

fevereiro coordenado por um dos Consegs do Litoral Sul. 

A seguir, o 3.° Sgt°  da Policia Militar  Celso Campos Luz                                                  

representando 6º BPM/I – Com.1ª Cia., alertou dos números e 

índices relacionados ao período de 2017-2018 a redução conforme a 

estatística registrada pela Secretaria de Segurança Pública. 

Esclareceu também, da intensificação do apoio da Policia Militar 

de forma ´movel´ em função da redução drástica tanto do efetivo, 

como de apoio material nas áreas e imediações das feiras livres e 

espaços como pólos geradores de tráfego ( Shopping Centers ,feiras 

livres, lugares de grande concentração turística no Município de 

Santos ). Comentou-se também de modo satisfatório, como está 

conduzida a Operação Verão na Baixada Santista e identificou-se a 

ocorrência significativa de furtos de veículos nas imediações do 

Shopping Center Praiamar situado no bairro da Aparecida, fato este 

já detetado, porém ainda sem sucesso relativo a essas ocorrências. 

Um munícipe fez o uso da palavra, salientando ao representar da 

Polícia Militar e a Guarda Municipal da ineficiência ainda 

persistente na região da 6.Cia, e as ocorrências persistirem pelo 

fato de não haver efetivo suficiente em função do Estado reduzir 

verbas a Segurança Pública. 

Houve um amplo debate dos munícipes pela questão das festividades 

carnavalescas, em especial as bandas desfilando pelos bairros  
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ocasionando grandes aborrecimentos e ocorrências. Houve uma grande 

repercussão e demonstrado em redes sociais, ocasionados pelas 

bandas da Vila Belmiro e a banda do bairro do Saboó.  

A policia Militar rebateu as críticas, justificando das 

dificuldades em atender todas as ocorrências, devido ao excessivo 

número de pessoas participando das atividades festivas. 

Houveram várias opiniões que culpam destes fatos a Prefeitura de 

Santos, omissa em coibir a venda de bebidas alcoólicas para 

menores, que as adquirem, livremente, com falsos ambulantes sem 

autorização para tal. 

Os munícipes presentes alegaram que a Prefeitura de Santos deverá 

autorizar um limitado número de alvarás, para que todas as pessoas 

participantes possam ter uma margem de segurança bem como a 

Policia Militar. Houve sugestão de um munícipe, de que as próprias 

bandas exerçam essa atividade de segurança em sintonia com as 

demais corporações municipal, civil e militar. 

Enfatizou-se mais uma vez ,  que a sociedade registrem as 

ocorrências através da internet no site da Secretaria de Segurança 

Pública, para que os números possam fornecer subsídios e uso da 

tecnologia da Informação ao Poder Público. 

Outro questionamento apontado,  da Praça da Aparecida  persistirem 

os mesmos fatos relacionados por moradores de rua e demais  usos 

do espaço público como dormitório. Salientou-se também,  de 

eliminados os equipamentos públicos ( bancos ) , ocasionou várias 

reclamações dos munícipes nas imediações.  

Somando-se a mesma observação das Praças no bairro da Aparecida , 

em especial a localizada em frente ao Sesc , ( Praça Dr. Caio  
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Ribeiro de Moraes e Silva )que  está há vários meses com a mesma 

obra , trazendo sérios transtornos aos moradores ao redor da 

praça, prejudicando como tráfico de drogas, assaltos, poças d’água 

ratos,etc. 

Além disso existe documentação de esgotamento do banheiro químico, 

no local, pois os dejetos são descartados de forma indevida. 

Também alertaram para o desmatamento do local ( não comentado em 

Audiencia Pública),e questionam pelo fato de a Prefeitura de 

Santos, não apontar uma solução de compensação ambiental para o 

local. 

Outros munícipes, identificaram haver certa dificuldade aos 

registros de ocorrências no site da Secretaria de Segurança 

Pública do Estado de São Paulo, solicitando-se uma melhoria na 

forma do sistema de tecnologia da informação no sistema. 

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 12.03.2018 às 

18.30h (segunda-feira): Assuntos Gerais. 

Quantidade de pessoas presentes: 22 ( vinte e duas ) 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   


