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               ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA MENSAL DO 3º CONSEG/SANTOS 

Data: 11.06.2018 

Horário Início: 18:30 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                                                                                                                                        
Elcio Moreira                                                                                    1.º Secretário 
Geraldo Alonso                                                                                                                                 2.° Secretário 
 

Membros Natos presentes: 

  Marcelo Mendes                                                                              Chefe Investigador  3º DP I Delegado Titular 
  Gustavo Biagio                                                                                                                  6º BPM/I – Com.1ª Cia. 
 
 

Autoridades presentes: 

 

Luana Li Yi Ng                                                                                               Assessoria Vereador Bruno Orlandi 
José Francisco Martins                                                                                                               Conselho Tutelar 
Ana Carolina da S. C. Emilio                                                     Guarda Municipal  I  Supervisor 

Marco Vieira                                                                                                                                                    CET 

Maria Cristina dos Santos                  Gerente  I  CDL
  
 

Comunidade  presente: 

 
Elaine Felipozzi                                                                                                                                        Munícipe 
Roberto Felipozzi                                                                                                                                     Munícipe 
Avelina Queiroz                                                                                                                                        Munícipe 
Denise Bastos                                                                                                                                          Munícipe 
Alberto Correa                              Munícipe 
Francisco Cabral Gonçalves                                                                                                                    Munícipe 
Telma Xavier                                                                                                                                            Munícipe 
Jucilene Cerqueira                                                                                                      Munícipe 
Gilda de Souza                                                                                                                                        Munícipe 
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A reunião, iniciada pelo Presidente, que agradeceu o 

comparecimento dos presentes e colocou em votação a ata da reunião 

de maio de 2018, aprovada sem alterações. 

Justificaram ausências os diretores: Jorgino Nogueira Neto, 

Hailton Santos e Mario La Pasta. 

A seguir, o Chefe dos Investigadores do 3.° Distrito Policial, fez 

uma breve apresentação dos trabalhos da Polícia Civil e em 

especial, dos boletins de ocorrências registrados com dados 

incompletos, dificultando o trabalho em equipe da delegacia do 3.° 

Distrito. Salientou-se também, da importância de pormenorizar os 

boletins, visando melhor esclarecimentos e dados estatísticos no 

êxito das investigações registradas. 

No uso da palavra, o capitão Biagio justificou e enfatizou ser da 

maior importância, a participação da comunidade no Conselho 

Comunitário de Segurança. 

Parabenizou mais uma vez, a questão da implantação da vizinhança 

solidária iniciada por um munícipe presente. O Presidente do 3.° 

Conseg, em resposta a um questionamento de um munícipe o que seria 

Conseg e esclareceu : é a oportunidade da sociedade dialogar 

diretamente com os responsáveis pela segurança pública da área em 

questão. Além da presença do Delegado Titular do 3º DP, conta com 

a presença do Capitão da 1ª Cia do 6º BPM/I que deverão estar 

presentes nas reuniões, conforme estatuto do Conseg, órgão ligado 

a Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo. Os Consegs 

deverão existir em todos os municípios do Estado de São Paulo. 

A participação da comunidade é essencial para que a parceria entre 

a Polícia Civil e a Polícia Militar, tenham êxito na prevenção ao 

combate a criminalidade. E os Consegs exercem papel importante  
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nesta política de governo. Somando-se ainda, a função dos Consegs, 

é reunir pessoas do mesmo bairro ou município para discutir, 

analisar, planejar,  acompanhar a solução de seus problemas 

comunitários de segurança, desenvolverem campanhas educativas,  

estreitar laços de entendimento e cooperação entre as várias 

lideranças locais. 

Os representantes da Polícia Civil e a Polícia Militar, enriquecem 

ainda mais a finalidade dos Consegs em suas intervenções. 

A Supervisora da Guarda Municipal, apresentou dados e justificou o 

descaso e abandono já citados em outras reuniões, da Praça da 

Aparecida, e que o Conseg encaminhe as notificações a Prefeitura 

de Santos, através da Ouvidoria do Município. Essa política do 

município de empurrar de um para outro, é que precisa terminar. 

Assim, os representantes de cada área da Municipalidade devem vir 

às reuniões para encaminhar/resolver as demandas dos munícipes. 

Outro munícipe havia questionado sobre o ruído de veículos 

automotivos (motocicletas), motivo de várias queixas do 3º Conseg 

junto a Ouvidoria, que apoia qualquer manifestação organizada 

contra tais abusos. 

A seguir o representante da CET, fez um comentário sobre o pedido 

de um munícipe para implantação de uma rotatória na intersecção da 

Rua Frei Vital com Rua Frei Francisco Sampaio, e até a presente 

data, nenhuma resposta concreta, assim como a implantação de 

rotatória ,já aprovada no cruzamento das ruas Enguaguaçu com a Rua 

Egidio Martins.  
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Um munícipe fez um questionamento à mesa com relação às 

reclamações protocoladas à Prefeitura de Santos, cujo prazo de 

resposta, conforme Decreto 7584 de 09.11.2016 está expirado. A 

inconformidade do munícipe, refere-se a que a cada contato com a 

Ouvidoria uma nova justificativa é dada tudo sem solução. 

Outros presentes agradeceram o empenho das Autoridades na região 

da Ponta da Praia, na manutenção da tranqüilidade do local. 

Outros agradecimentos às Autoridades, com a dedicação e esforço na 

força tarefa na região da Orla da Praia, em especial, ao ´canal 4 

´, bairro do Embaré. 

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. Lembrou-se também, 

que a data da próxima reunião será no dia 16 de julho. 

Pauta para próxima reunião a ser realizada no dia 16.07.2018 

(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   


