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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA MENSAL DO 3º CONSEG I  SANTOS 

Data: 09.12.2019 

Horário Início: 18:45 horas 

Rua Maestro Heitor Villa Lobos, n.° 160 I Sociedade Melhoramentos Ponta da Praia 

Membros da Diretoria presentes: 

José Carlos Nogueira                                                                                                                                                                                                                                          Presidente 
Silvio Garcia Henrique                                                                                                                                                                                                                                Vice-Presidente 
Geraldo Alonso                                                                                                                                                                                                                                               2.° Secretario                                                                                                                                             

 

Membros Natos presentes: 

   Márcio Franco Gonçalves                                                                                                                                                                                           Sargento I 6º BPM/I - Com.1ª Cia. 

   
 

  Autoridades presentes:        
 
Carlito dos Santos                                                                                                                                                                                                                  Guarda Municipal I Inspetor             
Luana  Li Wi Ng                                                                                                            Vereador Bruno Orlandi  l  Assessora 
Luiz Moncorvo                                                                                                                                                                                                                                                 Assessor I CET  
Juliana Laffront                                                                                                                                                                                                                       Assistente Social l Prefeitura                                      

 

Comunidade presente: 
 

Rosana Barrio                                                                                                                                                                                                                                                         Munícipe                                                 
Massao Adamitsu                                                                                                                                                                                                                                                  Munícipe 
Bruno Melo                                                                                                                                                                                                                                                              Munícipe 
Miriam Matos                                                                                                                                                                                                                                                          Munícipe 
Ângela Manzano                                                                                                                                                                                                                                                   Munícipe 
Marco Antônio Nóvoa                                                                                                                                                                                                                                          Munícipe 
Nilceia Lima                                                                                                                                                                                                                                                            Munícipe 
Denis Ferreira                                                                                                                                                                                                                                                          Munícipe 
Adriana Moto                                                                                                                                                                                                                                                         Munícipe 
Maristela Silveira                                                                                                                                                                                                                                                     Munícipe 
Ana Cláudia Rocha                                                                                                                                                                                                                                              Munícipe 
Maria Renata Di Renzo                                                                                                                                                                                                                                         Munícipe 
Alfredo Paulo Filho                                                                                                                                                                                                                                                 Munícipe 
Marcelo de Jesus Gustavo                                                                                                                                                                                                                                   Munícipe  
Clóvis Pereira de Souza                                                                                                                                                                                                                                         Munícipe 
José Dias                                                                                                                                                                                                                                                                 Munícipe 
Sérgio B.                                                                                                                                                                                                                                                                  Munícipe 
Ricardo Brandão Figueiredo                                                                                                                                                                                                                               Munícipe 
Nanci da Silva Oliveira                                                                                                                                                                                                                                         Munícipe 
José Galdino Ribeiro Filho                                                                                                                                                                                                                                    Munícipe 
Flávia Maria Fernandes                                                                                                                                                                                                                                        Munícipe 
Maria Piedade Pires                                                                                                                                                                                                                                              Municípe 
Pablo Cohan                                                                                                                                                                                                                                                         Munícipe 
Catia Zwarnieski                                                                                                                                                                                                                                                    Munícipe 
José Luiz Neves                                                                                                                                                                                                                                                      Munícipe 
Aida Machado                                                                                                                                                                                                                                                      Munícipe 
Rosangela Fernandes                                                                                                                                                                                                                                           Munícipe 
Kathrin Grund                                                                                                                                                                                                                                                         Munícipe 
Roberto Affonso                                                                                                                                                                                                                                                    Munícipe 
Kátia de Barros Mello                                                                                                                                                                                                                                            Munícipe 
Bonifácio Filho                                                                                                                                                                                                                                                        Munícipe 
José Carlos Rodrigues                                                                                                                                                                                                                                           Munícipe 
Luiz Antônio Caldas                                                                                                                                                                                                                                               Munícipe 
Edson Santos                                                                                                                                                                                                                                                          Munícipe 
Luiz Eduardo dos Santos                                                                                                                                                                                                                                       Munícipe  
Paulo Ricardo Silva                                                                                                                                                                                                                                                Munícipe 
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A reunião iniciada pelo senhor Presidente às 18:45h., onde foi colocada em votação a ata da reunião 
anterior, e aprovada por unanimidade. Justificaram ausência os seguintes diretores: Elcio Moreira, Mario La 
Pasta e Jorgino Nogueira Neto. 

Após o inicio da reunião, o Capitão Biagio avisou o Presidente justificando a ausência e, que seria 

representado pelo Sargento Franco. 

Ao meio da reunião, um representante do 3º DP informou ao Senhor Presidente a ausência do Dr°. Flávio 
Máximo (em diligência) devido as férias da Dra. Edna Pacheco. 

O Senhor Presidente informou, que esteve numa reunião com o grupo de trabalho dos CONSEG’S da Baixada 
Santista (CPI-6), onde houve uma palestra sobre o Projeto APELL ( Alerta de Preparação de Comunidades 
para Emergência Local ) implantado no município de Guarujá. Em Santos, o Presidente não conhece 

nenhuma medida sobre essas ações.  

           Trata-se de uma normativa da ONU, que se aplica a qualquer comunidade. É um plano que atende as 

populações nas suas características mais restritas, com aplicabilidade em todas elas. 

   Em alguns lugares, já estão em implantação. No Guarujá, o sistema existe há 15 ( quinze ) anos. O pessoal do 
1º e 2º CONSEG, que atendem a região dos Morros, citaram que por várias vezes quando em situação difícil, 

são procurados pela população em busca de auxílio. Na cidade de Santos, poderia haver uns 7 ou 8 locais, 

pois, inclusive, há verba prevista para esse fim exclusivo, após aprovação pelas Autoridades. Para os atos em 
si, há necessidade de roupas especiais e outros treinamentos. Foi ilustrado na palestra sobre um acidente na 

região sul,  onde ocorreu incêndio de grandes proporções e onde o palestrante foi chamado e, em 6 horas,  

debelaram o mesmo, graças ao conhecimento e preparação de projeto semelhante em que o palestrante 

lá tinha participado.  

           Em seguida foi dada a palavra para o Inspetor Carlito da Guarda Municipal, que relatou para o 3º CONSEG 

as ocorrências 1. Lesão Corporal/Agressão Dolosa (02) casos; Furto (02) casos; Tentativa de furto (01); 
Dano/Depredação (03) casos; Receptação (01) caso; Desordem/Perturbação (47); Desinteligência  (05); 

Averiguação de atitude Suspeita  (41); Ocorrências com Entorpecentes (01); Acidente de Trânsito  (07); 

Infração de Trânsito (01); Choque elétrico (01); Ocorrência  com Árvore (01); Mal súbito  (01); Criança / 
Adolescente Localizado  (01); Pessoa Desaparecida  (01); Objeto Abandonado/Localizado (01); Orientação 

ao Cidadão/ Auxílio ao Munícipe  (37); Pessoa em Situação de Risco  (127); Apoio ao Guarda Municipal  (01); 

Apoio aos órgãos da Prefeitura  (01); Apoio a Órgãos Policiais  (01); Apoio à outras Instituições  (02); 
Apreensão de Bicicleta  (01); Preservação de Direitos (14); Adolescente Infrator  (01); Ação Preventiva (111); 
Animal na Praia  (11); Fogueira / Churrasqueira em local proibido  (04); Despejo de material em Local Proibido  
(04); Outras Infrações Municipais (02); Evento autorizado (19); Comercio Irregular (03); total de Boletins de 
Ocorrências (476), no Embaré  (89); na Aparecida  (138); Ponta da Praia (206); Estuário (12) e Macuco (31).   

O inspetor Carlitos comentou que a guarda municipal transita em vários locais fazendo suas rondas. A 
comunidade presente, reclamaram do nível ruído, como motos e barulho do baile Funk, em lugares como a 
Praça do SESC. A Guarda Municipal, nesse período de temporada, priorizará a orla da praia, que cobrirá 

desde a Ponta da Praia e o outro extremo do José Menino. 

Houve reclamação com relação à ouvidoria, que fazem alegações que deixam a todos preocupados, 

quando por vezes a resposta de quem atende justificam de  não existir veículos para atender a demanda.  

Foi enfatizado de maneira veemente a Praça do SESC, com volume de som com alta intensidade, e os 

moradores do local fazem reclamações para a ouvidoria e pouco é feito. Foi dito ainda, que o local virou 

ponto de tráfico de drogas, bebidas, sexo sendo praticados sem qualquer cerimônia, bailes com som que  
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perturbam o sossego, isso principalmente durante a madrugada. Os moradores fizeram abaixo assinado, 

com inúmeras assinaturas com solicitação de que viaturas da Guarda possam atuar e, sendo o mesmo 
entregue ao Secretário de Segurança, Sr°. Sérgio Del Bel, e tendo ouvido dele que haveria providência, 
mesmo assim os moradores continuam prejudicados e a Guarda Municipal, não se faz presente, 

principalmente durante a noite e madrugada.  

O inspetor  Sr.° Carlito,  irá verificar e tomar as providências cabíveis, que estão dentro do seu alcance. Os 
moradores da região observam que a distribuição no local por parte da Guarda Municipal é falho, e deve 
haver uma correção para atender a comunidade daquele local e suas imediações.  São fatos relatados, 

enfaticamente por alguns dos presentes. 

A Guarda Municipal, ainda relatou que estão ocorrendo os mesmos fatos na Praça Palmares. 

Houve reclamação de presentes, onde há percepção de que eles são os ´donos do pedaço´, pedem pizza, 

e dão como endereço, os prédios em volta, perturbando o sossêgo de moradores.  

Foi solicitado para que a Guarda Municipal passe com mais frequência na Praça do SESC, para mostrar que 

existe patrulha, para coibir tais abusos. A Guarda disse que no Boqueirão também acontece tais eventos 

irregulares.  

Outro representante da comunidade também reclamou da Rua Alexandre Martins, onde abriu uma adega, 

no Bairro da Aparecida. Ele ligou para a ouvidoria, e a atendente, Sra. Renata disse que Infelizmente a 
Guarda Municipal não tinha veículo para atender.  

O mesmo disse que aqueles que lá estão geralmente bebem e em seguida saem dirigindo. Foi questionado 

sobre a fiscalização sobre o teor alcoólico dos motoristas naquelas e em outras regiões, e veio a notícia que 

não há bafômetro para poder constatar o delito.  

Outro presente reclamou que na Rodoviária não há fiscalização da Guarda Municipal, e da Polícia Militar, 

pois é comum o uso de drogas e outros delitos, sem que haja qualquer fiscalização para minimizar a 
situação.  

É perceptível a falta de atitude por parte da Prefeitura, e os órgãos públicos na sua tarefa, que se diga são 

pagos pelo contribuinte, para exercer suas atividades.  

Foi dito ainda, que a Prefeitura não tem planejamento, para o cotidiano, e que os Gestores Municipais, estão 

preocupados em obras, pois dá voto, e não estão preocupados com o cidadão local.  

Foi solicitado que fosse tomada providência, tanto da Guarda Municipal bem como da Polícia Militar, pois 
esses fatos estão ocorrendo fora da temporada, e mesmo com o acréscimo da população na temporada, o 

número de policiais é insuficiente.  

Com relação ao planejamento, outro munícipe, constatou a presença de quadriciclo na areia da praia, em 
número de seis, no mesmo lugar, e deveriam estar espalhados ao longo da orla. Entendem os munícipes que 
falta planejamento, e a população fica preocupada, pois existe incoerência no planejamento por parte da 

Prefeitura, que está deixando a desejar. 

Comentou-se, novamente, a necessidade de 01(uma) viatura de PM e outra da Guarda Municipal 
permancerem a maior parte do tempo estacionadas ,  uma ao lado da outra na praça em frente à Igreja do 
Embaré. 
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A Guarda Municipal disse, que quando há intervenção com relação a essas pessoas, eles mudam de lugar, 

dando a entender que a atitude da Guarda é ineficiente. Pelo que foi dito, há inter-relação entre a Guarda 

Municipal e a Polícia Militar. 

Outro ponto abordado, com relação à segurança, foi solicitado a poda de árvores na Rua Guaibê n.º 118, 

122, 140, 136, que estão obstruindo a difusão da luz, tornando um lugar propício a possíveis delitos. Por outro 

lado, foi dito pela assessora que não há poda de árvore no momento. Que há e havia uma falta de 
comprometimento na poda de árvore, pois se houver qualquer dificuldade para podar, não é feita. Foi 
solicitada a poda de árvore na Rua Alfredo Capelache n.º 121, e do jeito como está pede para retirar o 

contentor de lixo, pois está colocado de forma inapropriada.  

Outro ponto solicitado, foi na Rua 1º de maio, em virtude do consumo de drogas. Outra ocorrência jogaram 
artefato explosivo na casa da Rua Guaibê n.º 136, que foi feito Boletim de Ocorrência, e não houve qualquer 

atitude até o momento. Solicitou-se a CET a viabilidade de implantação de rotatória no cruzamento das ruas 

Primeiro de Maio x Arabutan. 

Foi solicitado que a comunidade  entregue o número de protocolo dos Boletins de Ocorrência e pedir 
explicação para a Polícia Civil, na próxima reunião.  

Passou-se a palavra para a Polícia Militar que informou que em novembro de 2019 houveram furtos, 

geralmente de bicicleta, no Embaré (14); Aparecida  (18); Ponta da Praia  (13); Macuco  (14); Roubo  Embaré 
(10); Aparecida (10); Ponta da Praia  (03); Macuco  (05); Estuário  (02); Furto de veículos Embaré  (04); 

Aparecida (08); Ponta da Praia (02); Macuco  (02); Estuário (01); Houve a recuperação de apenas 01(um) 
veículo. Homicídio (01) no Embaré, acredita-se que foi passional.  

Outro presente, voltou a enfatizar do abaixo assinado para que haja a presença ou ronda mais regular, com 
maior frequência na Praça do SESC, e que foi entregue para o Secretário Del Bel, e há sentimento de 

desrespeito para com a população, ou cidadãos da região. 

Outra munícipe falou sobre as escolas de samba, sobre o barulho, e a Guarda disse que eles têm 

autorização para ensaiar até a meia noite, no máximo até 1 hora da madrugada, principalmente nesta 

época do ano.  

Outro munícipe gostaria que houvesse uma explanação entre o papel desempenhado Guarda Municipal e a 
Polícia Militar, qual a diferença e será abordado na próxima reunião, onde será solicitado tais 
esclarecimentos.  

Falou-se sobre os ´moradores de rua´ e a atuação da Prefeitura, e que o Secretário há tempos ficou de 

fornecer os dados dos moradores de rua, e em execução o levantamento, e até agora nada. 

A Sra. Juliana informou que foi feito, mas que não poderia dizer, e pediu para aguardar. Foi levantado que 
essa atividade é ineficiente por parte da equipe da Prefeitura. Ela começou a informar que existe atuação 

por parte da equipe da Prefeitura, mas como estava no final da reunião, ela abordará o assunto com mais 

amiúde na próxima reunião.  

Mas há munícipes que entendem que o método é em determinados fatores com pouca ou quase nenhuma 

eficiência. Disse que mandam para outras cidades alguns moradores de rua, mas não ficou claro de que 

forma, que será dito na próxima. Alegamos ainda com relação à baixa recuperação.  

Sabemos que é um trabalho extremamente difícil, mas precisamos de explicações mais contundentes. 

 



                     

                    CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA  
              3º CONSEG / SANTOS 

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

               RIC I06S3DP0610SAN637 

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 

 

A Sra. Luana prestou esclarecimentos sobre alguns pedidos. Foi levantado sobre audiências públicas, e 
dissemos que havíamos participado da audiência sobre a obra da Ponta da Praia, e que 90% dos presentes 
eram contra a obra, e estavam presentes vereadores, como o Sr. Sadao, Aldrey, e outros.  

Pedimos a intervenção para os vereadores, e nada aconteceu, onde a Gestão Municipal atropelou a 
população.  

Foi mencionado que em conversa com Gestor do Grupo Mendes, ele disse que o Centro de Convenção do 
Mendes dá prejuízo, mesmo com as isenções concedidas. Foi perguntado a ele se o Grupo Mendes 
participaria da Gestão do novo Centro de Convenções em construção na Ponta da Praia, e a resposta foi 
que não, pois dá prejuízo. 

Assim, é a população que vai pagar a conta. Encerrando a reunião o Senhor Presidente desejou a todos 
boas festas de final de ano, um Feliz Natal e um ótimo 2020, com saúde, felicidade, e prosperidade, e 
continuarmos na luta pela segurança, agradecendo a todos a participação. Em seguida deu por encerrada 

a reunião. 

 

Pauta para próxima reunião a ser realizada no dia 13.01.2020 às 18.30h (segunda-feira): Assuntos Gerais. 

Quantidade de pessoas presentes: 44 ( quarenta e quatro ) pessoas. 

Temos estacionamento gratuito no local. 

 

Observação : Todas as atas dos Conselhos Comunitários de Santos, estão publicados no site da Prefeitura de 
Santos. 

https://www.santos.sp.gov.br/?q=content/consegs-conselhos-comunitarios-de-seguranca-0 

 
 
 
 
 

José Carlos Nogueira                                                                                                                Geraldo Alonso  
Presidente                                                                                            2.° Secretário 

 
 
 
 
 
 
 

 
Dra. Edna Pacheco Garcia                                                                                                                      Gustavo Biagio 
Delegada Titular 3º DP                                                                                                  6º BPM/I – Com.1ª Cia I Capitão                                        


