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               ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA MENSAL DO 3º CONSEG/SANTOS 

Data: 14.05.2018 

Horário Início: 18:40 horas 

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

Membros da Diretoria presentes: 

José Carlos Nogueira                                                                                       Presidente 
Sílvio Garcia Henrique                                                                                                                  Vice Presidente                                                                                                                                        
Jorgino Nogueira Neto                                                                                                          Assessor Presidente 
Hailton Santos                                                                                                Diretor de Comunicação e Eventos                                             
Elcio Moreira                                                                                    1.º Secretário 
Geraldo Alonso                                                                                                                                 2.° Secretário 
 

Membros Natos presentes: 

 Dr.° Deborah Lázaro                                                                              Representando 3º DP I Delegado Titular 
 Gustavo Biagio                                                                                                                   6º BPM/I – Com.1ª Cia. 
 
 

Autoridades presentes: 

 

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

Bonifácio Rodrigues H. Filho                                                                 7.º Conseg I Presidente 
José Francisco Martins                                                                                                               Conselho Tutelar 
 

Comunidade  presente: 

 
Elaine Felipozzi                                                                                                                                        Munícipe 
Roberto Felipozzi                                                                                                                                     Munícipe 
Nilson Sartori                                                                                                                                           Munícipe 
Avelina Queiroz                                                                                                                                        Munícipe 
Denise Bastos                                                                                                                                          Munícipe           
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A reunião, iniciada pelo Presidente, que agradeceu o 

comparecimento dos presentes e colocou em votação a ata das 

reuniões de Março/2018 e Abril/2018, aprovadas sem alterações. 

A seguir, a Delegada Dra. Deborah Lázaro fez uma breve 

apresentação dos trabalhos da Polícia Civil, sem questionamentos 

do público presente. 

O Coordenador da Guarda Municipal o Sr.° Joaquim Siqueira, 

apresentou dados estatísticos do mês de abril da área do 3.° 

Conseg : furto total (02), tentativa de furto (1),roubo (2), 

dano/depredação (1), desordem/perturbação (13), conduta 

inconveniente (1), desinteligência(1), averiguação de atitude 

suspeita (38),desacato (2), acidente de trânsito (2),incêndio 

(1),acidente pessoal (1), demente (1), pessoa localizada 

(1),orientação ao cidadão/auxílio ao munícipe (9), pessoa em 

situação de risco (43), apoio ao guarda municipal (2), apoio aos 

órgãos da prefeitura (45), apoio a órgãos policiais (1),apoio ao 

monitoramento (0),apoio a outras instituições (14),apreensão de 

bicicleta (3),apreensão de skate (1), apreensão de bombas de 

captura de corrupto (5), outras apreensões (3),arrombamento (1), 

ação conjunta (2),força tarefa (1), ocorrência com arma de 

condutividade elétrica (2), despejo de material em local proibido 

(11), pesca amadora em local proibido (3),outras infrações 

municipais (7) com o total de boletim de ocorrências 

confeccionados pela guarda municipal de 220 ( duzentos e vinte 

ocorrências mês de abril de 2018 ). Observou-se também, das 

dificuldades operacionais em virtude da drástica redução de 

infraestrutura, quando se comentou estar à área do 3º Conseg 

operando com apenas uma viatura da Guarda Municipal. 
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Um munícipe, fez uma sugestão sobre a questão da vizinhança 

solidária, já abordado em reuniões pretéritas do 3.° Conseg , 

idéia já consolidada pelas Autoridades e Membros presentes. 

Salientou-se, da importante questão que é a sociedade apoiar este 

tema de grande relevância e do uso da tecnologia dos aplicativos, 

para uma melhor eficiência no quesito segurança. 

Comentou-se ainda, a experiência dos seus familiares com o assunto 

na cidade de Campinas ilustrando, como exemplos, o sucesso da 

experiência. 

A seguir, o representante do 6º BPM/I – Com.1ª Cia. agradeceu ao 

munícipe do tema abordado ´vizinhança solidária ´ e parabenizou 

pelo detalhamento operacional, e que está em implantação no 

município de Santos na região do 3.° Conseg, tendo algumas já 

consolidadas em outros Consegs do município de Santos. 

O capitão Biagio, explanou os dados estatísticos em comparação ao 

ano anterior (2017), e destacou a redução em mais de 50% 

(cinqüenta por cento) dos boletins registrados. 

Outro munícipe, solicitou enfaticamente providencias ao 3.°Conseg 

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  
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responsabilizou-se para efetuar averiguações e aumentar a 

vigilância preventiva nas imediações, porém , há uma hercúlea 

dificuldade em exercer a vigilância constante devido a redução de 

infraestrutura da Guarda Municipal, item confirmado também pela 

assessoria do Vereador Bruno Orlandi.  

No uso da palavra, a assessoria do Vereador Bruno Orlandi, 

apresentou um requerimento conforme transcrito nesta ata: ´ 

Requeiro, ouvido o plenário e na forma regimental, que esta Casa 

oficie à Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) Santos para que 

seja verificada a viabilidade de se instalar uma rotatória no 

cruzamento da Rua Frei Vital com a Rua Nabuco de Araújo, no bairro 

do Embaré, tendo em vista que alguns carros trafegam em velocidade 

elevada para o cruzamento, o que favorece a ocorrência de 

acidentes. ´ 

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

como manutenção das vias públicas pela Prefeitura do Município. 

Segundo a Ouvidoria, houve elevada redução da equipe/equipamentos 

dos serviços de podas, prejudicando os munícipes. 

Cabe a Prefeitura, e sua organização cumprir com seus deveres de 

manutenção/limpeza em todo o território do Município durante todo 

o tempo e, não servir-se de desculpas para tentar solucionar os 

problemas apontados. 

E por fim da reunião, um munícipe fez um questionamento com 

relação à limpeza urbana na via próxima a região do Colégio do 

Carmo, em frente a um estabelecimento comercial observando que a 

via pública permanece suja aos finais de semana. O representante 

do estabelecimento presente, esclareceu que essa situação é   
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ocasionado pelos alunos da Universidade ESAMC, que para levantar 

fundos para seus eventos promove esses encontros nas sextas-

feiras. Além disso, existem vários vendedores de bicicletas 

oferecendo bebidas alcoólicas, inclusive para menores , sem 

qualquer tipo de fiscalização da Prefeitura. 

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 11.06.2018 

(segunda-feira): Assuntos Gerais. 

 

Quantidade de pessoas presentes: 17 (dezessete) 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   


