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               ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA MENSAL DO 3º CONSEG/SANTOS 

Data: 11.12.2017 

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 
Jorgino Nogueira Neto                                                                                                    Assessor da Presidência 

Membros Natos presentes: 

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

Autoridades presentes: 

 

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 
Tania Bento                                                                                                                          Ouvidoria - Prefeitura 
Marco Vieira                                                                                                                                 Assesoria - CET 
         
 

 

Comunidade  presente: 

 
Elaine Felipozzi                                                                                                                                        Munícipe 
Roberto Felipozzi                                                                                                                                     Munícipe 
Nílson Sartori                                                                                                                                           Municipe 
Avelina Queiroz                                                                                                                                        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. 

Justificaram a ausência os diretores Mário La Pasta e Hailton 

Santos. 

Com a palavra o Senhor Presidente informou que esteve presente na 

reunião da Promotoria Comunitária para análise do processo da 

instalação da nova passarela atrás da Alfândega. Não foi possível 

avançar sobre o assunto, uma vez que o Consórcio encarregado da 

apresentação de mais 2 projetos, não teve tempo hábil para 

concluí-lo, o que irá acontecer no final da próxima semana. No 

entanto, chamou atenção do nosso Presidente, um significativo 

número de moradores da zona noroeste, que vierem pedir apoio a 

Promotoria Comunitária sobre as obras que acontecerão na entrada 

da Cidade. Em audiência pública, a Prefeitura de Santos informou 

que elevará o nível da Avenida Nossa Senhora de Fátima, um metro 

acima do existente hoje, o que causará impactos as moradias da 

região. A Prefeitura de Santos dominou o tempo com suas 

explicações, então  solicitaram a interveniência da Promotoria 

Comunitária para obterem maiores esclarecimentos. 

Também o Senhor presidente parabenizou a 1ª Cia do 6ºBPM/I pela 

sua atuação na prisão de 3 ladrões que roubavam uma loja 

localizada na Avenida Pedro Lessa, enfrentados em flagrante 

delito. Foi notícia ressaltada na mídia local devido ao seu 

aparato e o Presidente lembrou que esses acontecimentos são 

praticamente diários nem sempre noticiados. Trouxe também, os 

cumprimentos do 2º Conseg/Santos sobre o mesmo assunto quando da 

realização de sua última reunião. 
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A seguir , o representante da Polícia Militar apresentou dados 

estatísticos conforme boletins de ocorrências registrados pela 

Secretaria de Segurança Pública.Tentativa de homicídio  (02)  , 

lesão corporal dolosa (15), lesão corporal culposa por acidente de 

trânsito (11), lesão corporal culposa - outras (1), roubos - 

outros (39), furtos - outros ( 17), furtos de veículos ( 39) - 

total registrados . Um dos munícipes exibiu uma reportagem através 

da imprensa que a Baixada Santista e a n.° 1 de policiais mortos 

fora da capital, pedindo registro em ata, uma vez que contradita 

cabalmente governo do Estado e registrou sua indignação com a 

sociedade com relação a questão dos trotes ( falsa comunicação de 

crime ) por uso indevido. 

A delegada do 3.° DP agradeceu a todos e o empenho da Policia 

Militar pela ocorrência deste mês em especial o caso de roubo a 

uma loja na Avenida Pedro Lessa, bairro embaré e pelo êxito do 

trabalho em campo com a identificação e reclusão de 03 indivíduos 

sendo um a óbito. 

A representante da guarda municipal apresentou alguns dados do mês 

de novembro totalizando 296 boletins de ocorrências e fracionados 

em 45 boletins de ocorrências ( população de rua ) , 28 

perturbação do sossêgo ( bairro do embaré ). Alertou ainda, que a 

partir de 13.11.2017 os ensaios das escolas de samba funcionarão 

até 0.00h estabelecidos próximo do Carnaval de 2018. 

Outro municípe relatou de ocorrência nas imediações da Avenida 

Alexandre Martins próximo do Shopping Center Praiamar furto de 

veículo e da verificação de câmeras de vigilância próximo do 

local. Alertou também a falta de segurança do entorno do aquário 

em virtude de obras na faixa de areia e limitando a observação de 

pessoas ao local. 
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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 08/01/2018 

(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   


