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               ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA MENSAL DO 3º CONSEG/SANTOS 

Data: 09.04.2018 

Horário Início: 18:40 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 
Sílvio Garcia Henrique                                                                                                                  Vice 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 
 

Membros Natos presentes: 

  Dr.° Jorge Cruz                                                                                                               3º DP I Delegado Titular 
  Marcos Alexandre Xavier                                                                        Representando 6º BPM/I – Com.1ª Cia. 
 
 

Autoridades presentes: 

 

Luana Li Yi Ng                                                                                               Assessoria Vereador Bruno Orlandi 
Joaquim Luiz Siqueira                                                                        Guarda Municipal I Representando 

Bonifácio Rodrigues H. Filho                                                                 7.º Conseg I Presidente 
Luiz Carlos                                                                                                                   2.° Conseg I Diretor Social 
Regina Conforto                                                                                                       2.° Conseg I Membro Efetivo 
Telma Xavier                                                                                                    Associação de Bairros I Vila Sapo 
Luzia Francisca                                                                                                Associação de Bairros I Vila Sapo 
Marco Vieira                                                                                                                                  Assessoria CET 
 

Comunidade  presente: 

 
Elaine Felipozzi                                                                                                                                        Munícipe 
Roberto Felipozzi                                                                                                                                     Munícipe 
Avelina Queiroz                                                                                                                                        Munícipe 
Vidal Fernandes                                                                                                                                       Munícipe 
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A reunião, iniciada pelo Presidente, que agradeceu o 

comparecimento dos presentes. A aprovação da ata do dia 

09.04.2018, será colocado para votação na próxima reunião do 3.° 

Conseg no dia 14.05.2018, devido a uma correção de dados. 

A seguir, o Senhor° Presidente fez uma explanação de uma reunião 

com a AGEM (Agência Metropolitana da Baixada Santista) localizada 

atualmente na Cadeia Velha de Santos (Praça dos Andradas s/n.°), 

com objetivo da participação dos Consegs da região integrar a 

Câmara Temática de Segurança da AGEM. A reunião realizada com o 

Coordenador da Agem Sr°. Hélio, foi bastante proveitosa e nossa 

proposta será levada à discussão para deliberação. 

O Senhor° Presidente fez uma síntese do ´Termo de Reunião ´ com o 

Ministério Público do Estado de São Paulo e transcrito nesta ata: 

´Termo de Reunião ´, Aos 27 de março de 2018, às 14.30h na sala de 

Reuniões da Diretoria Regional de Santos, onde se encontrava o 

Doutor° Daury de Paula Júnior, 16.° Promotor de Justiça do Meio 

Ambiente , compareceu o Sr.° José Carlos Nogueira , Presidente do 

3.° Conseg (jcnogueira@hotmail.com) e o Sr.° Jorgino Nogueira Neto 

, Assessor da Presidência do 3.° Conseg de Santos 

(jorgino.nogueira@gmail.com). Aberta a reunião pelos 

representantes do CONSEG foi dito que havia mesmo solicitado para 

obter informações a respeito da proposta de passarela ligando à 

cidade a área de embarque da DERSA no centro de Santos, próximo ao 

Prédio da Alfândega, informaram que a demanda por essa passarela 

foi apresentada a Promotoria Comunitária e a partir de então 

realizadas reuniões com a empresa ferroviária Rumo, a CODESP, a 

Prefeitura de Santos e a ANTAQ, sendo certo, inclusive, que 

algumas dessas reuniões, foram realizadas na Sede de própria 

ANTAQ. Informaram que o projeto da passarela além de substituir a  
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passarela hoje existente com maior acessibilidade, previa a 

transformação da rua ao lado da Alfândega em boulevard, onde se 

poderia, inclusive, adquirir os tíquetes para o embarque das 

barcas da DERSA. Informara ainda, que o projeto já teria sido 

apresentado ao CONDEPASA, que exigiu a apresentação de outras 

propostas arquitetônicas, eis que o desenho apresentado seria 

´muito pesado ´. Em seguida, pelo Promotor de Justiça foi dito que 

o idêntico projeto foi apresentado ao Ministério Público em 

reunião da qual participaram representantes da CODESP, ANTAQ e 

ferrovia, tendo sido esclarecido que tal demanda não havia sido 

objeto de solicitação pela agência reguladora (que não teria 

atribuição para fazê-lo fora da área de embarque), mas da própria 

ferrovia interessada em eliminar a transposição em nível da linha 

férrea, hoje necessária em razão de a passarela existente não ser 

acessível. Nesta reunião foi esclarecido que o assunto vinha sendo 

tratado pelo Ministério Público e a CODESP no âmbito do presente 

inquérito, por setor diferente daquele que teria tratado do 

assunto com a ferrovia, certamente, o mesmo que se reuniu com a 

Prefeitura e o CONSEG, eis que tais fatos não foram comunicado no 

âmbito do presente inquérito civil. Neste inquérito está sendo 

elaborada proposta de compromisso de ajustamento de conduta a ser 

celebrado entre o Ministério Público e a CODESP, que já incluiu 

solução para eliminar os conflitos da ferrovia seja com a 

travessia de pedestres seja com o cruzamento das pistas de 

rolamento de veículos. Para a solução do conflito com a travessia 

de pedestres o acordo prevê passagem subterrânea e não aérea em 

razão da necessidade de a mesma atender tanto ao público de 

travessia da DERSA (e eventuais outras travessias hidroviárias) 

como ao público que demandará a área de revitalização portuária 

(Armazéns 1 ao 4 que deverão ser restaurados) e o futuro terminal   
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de passageiros. Além das dimensões das passarelas , a área 

escolhida para daquela proposta pela ferrovia é, hoje, rua e, 

portanto, qualquer modificação na destinação desta, além de 

demandar aprovação específica pela Câmara de Vereadores deverá 

garantir acessibilidade ao imóvel fronteiriço, bem da união, como 

deverá garantir distância adequada do prédio da Alfândega, que se 

trata patrimônio cultural especialmente protegido. Por isso, a 

passarela prevista na proposta de acordo deverá partir deste 

terreno da União integrando-o a área portuária de revitalização. 

Diante do exposto, pelo Promotor de Justiça, foi determinada a 

expedição de Ofícios ao CONDEPASA e a Promotoria Comunitária, 

requisitando do primeiro em 10 (dias), cópia do expediente lá 

existente a respeito da referida passarela e, do segundo, 

solicitando informações sobre a demanda apresentando a respeito. 

Ambos os ofícios deverão ser instruídos com a cópia da presente 

ata de reunião. Com a formalização de acordo com a CODESP 

encaminhe-se cópia do mesmo a Promotoria Comunitária e aos emails 

acima mencionados.  

Foi esclarecido pelo Senhor Presidente, que esteve presente na 

Audiência Pública a respeito do Sistema Anchieta - Imigrantes 

(segurança e fretados), onde foi discutido a melhoria no aspecto 

de segurança nas rodovias e a possibilidade dos fretados descerem 

pela Imigrantes. Segundo o representante da Ecovias, o estudo de 

viabilidade já está contratado, devendo ter os resultados até fins 

de Julho/2018 e será avaliado o aumento do efetivo pela Policia 

Rodoviária.  

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

Santos, comentou sobre o Departamento de Polícia Judiciária do 

Interior-6 (Deinter-6) que está em processo de transição. A área  
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abrange 24 municípios da Baixada Santista e do Vale do Ribeira. 

Desde janeiro de 2015, há pouco mais de três anos, o delegado 

titular era Gaetano Vergine, que entregou o cargo por decisão 

própria e assume interinamente a delegada Elizabeth Lins.  

 

Salientou-se mais uma vez, a importância do expressivo cuidado com 

as Portarias dos Condomínios em virtude do acentuado aumento de 

furtos residenciais e que está em investigação de quadrilhas da 

região metropolitana de São Paulo. Identificou-se também, que são 

comum as ocorrências, especialmente durante a substituição de 

funcionários das empresas terceirizadas durante os intervalos de 

trabalho , deixando a atenção e controle de saídas e entradas das 

pessoas nos condomínios por substitutos inexperientes, que sequer 

identificam as pessoas que adentram o condomínio.  

Após a apresentação do representante do 3.° distrito policial, o 

tenente Marcos Alexandre Xavier                                                                        

Representando 6º BPM/I – Com.1ª Cia, explanou sobre o trabalho 

realizado pela Polícia Militar e identificou o seguinte 

diagnóstico : Operação Força Tarefa : 10.03.2018 (Avenida Siqueira 

Campos, n.° 01 Quiosque Burgman, resultado de 1000 pessoas 

reunidas , com apreensões de bebidas, caixas de som, bicicletas e 

veículos que estavam estacionados em desacordo com a sinalização. 

Em 17.03.2018 (Avenida Siqueira Campos, n.° 01 Quiosque Burgman, 

resultado de 01 flagrante por receptação, apreensão de 66 porções 

de cocaína, 120 pedras de crack, 10 frascos de lança perfume e 02 

notas de R$100.00 reais falsas. Abordados: 314 pessoas elaborados 

33 autos de infração, 08 veículos recolhidos ao pátio, 15 

bicicletas apreendidas, 13 caixas de som. Em 24.03.2018 (Avenida 

Siqueira Campos, n.° 01 Quiosque Burgman, 11 remoções de veículos, 

sendo 07 motos e 04 carros, 30 autos de infração, 21 bicicletas  
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apreendidas, 08 caixas de som e 51 pessoas abordadas. Identificou-

se também o representante da 1. Cia, 30 flagrantes no total de 33 

presos na área , com 02 menores de idade apreendidos por ato 

infracional.Destacou-se também , pertinente estatística do 

Desempenho Operacional no mês de março de 2018 : saturação (114), 

bloqueio (27), visibilidade (110), força tarefa (03), busca 

pessoal (4295), pessoas (2500), autos (646), motos (518) e bike 

(621). 

Outro munícipe, indagou com relação à manutenção na Praça da 

Aparecida (em frente à Igreja da Aparecida). Lembrou que, há pouco 

tempo, lavrou seu reconhecimento pelos cuidados que era tratada a 

manutenção da praça, (um pouco antes das Comemorações da festa da 

Nossa Senhora da Aparecida em outubro), onde até mesmo a população 

de rua que costuma freqüentar diminuiu. Após alguns meses, 

permanecem as mesmas questões, item segurança de pessoas suspeitas 

de freqüentarem a Praça da Aparecida. Observou-se mais uma vez, 

necessidade de haver uma vigilância continua por parte das 

autoridades Civil e Militar ao local. A Guarda Municipal, 

responsabilizou-se para efetuar averiguações e aumentar a 

vigilância preventiva nas imediações. 

Um dos diretores, deu conhecimento das tratativas em execução para 

implantação do primeiro núcleo da Vizinhança Solidária na área da 

Aparecida. 

Vários munícipes, têm reclamado a respeito da poda de árvores bem 

como manutenção das vias públicas pela Prefeitura do Município. 

Segundo a Ouvidoria, houve drástica redução da equipe/equipamentos 

do serviço de podas da Prefeitura, prejudicando os serviços ao 

município. 
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Outra questão da comunidade da Vila Sapo, pediu certa atenção às 

autoridades presentes na questão segurança in loco. Várias pessoas 

que tem freqüentado a área estão escondendo objetos em pequenos 

furos efetuado nas paredes das residências/comércio do local. 

Nada mais havendo para ser tratado o Senhor Presidente agradeceu 

mais uma vez a presença de todos e, solicitou especial atenção 

para o horário de início das reuniões: 18:30 horas. 

Pauta para próxima reunião a ser realizada no dia 14.05.2018 

(segunda-feira): Assuntos Gerais. 

 

Quantidade de pessoas presentes: 20 (vinte) 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   


