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               ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA MENSAL DO 3º CONSEG/SANTOS 

Data: 10.12.2018 

Horário Início: 18:40 horas 

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

Membros da Diretoria presentes: 

José Carlos Nogueira                                                                                                                                         Presidente 
Silvio Garcia Henrique                                                                                                                                                      Vice-Presidente 
Geraldo F. Alonso                                                                                                                                      2.º Secretário 
Mario La Pasta                                                                                                                            Diretor Social e Assuntos Comunitários                                                                                       
Jorgino Nogueira Neto                                                                                                                                       Assessor da Presidência 

Membros Natos presentes: 

  Gustavo Biagio                                                                                                                                                      6º BPM/I - Com.1ª Cia. 

 
Autoridades presentes: 

Adelmar M. da Silva Filho                                                                                           Guarda Municipal I Supervisor 
José Fancisco Martins Soares                                           Conselho Tutelar da Zona Leste 

Luiz Antonio da Silva                     Presidente Soc. Mehl. Ponta da Praia 

Luana Li Ng                                                      Assessora Vereador  Bruno Orlandi 

Carlos Alberto Ono                                                          Assessor Vereador Sadao Nakai 

Marco Viera                                   CET – Departamento Juridico 

 

Comunidade presente: 

Denise Guerra Bastos                                                                                                                                                                 Munícipe 
Deusdedit Maia Filho                                                                                                                                                                  Munícipe 
Leonel Francisco da Silva                                                    Munícipe 
Maria de Fátima Lourenço João                                     Munícipe 
Luiz Eduardo dos Santos                                      Munícipe 
Vlademir Silva                                                                                                                                                                         Munícipe 
Elaine Felipozzi                                       Munícipe 
Roberto Felipozzi                                                                                                                                                                        Munícipe 
Luiz Alonso Ferreira                                       Munícipe 
Bruno Melo da Cruz                               Munícipe 
Valter dos Santos                       Munícipe 
Reinaldo Vilas Boas                                                                                                                                                                    Munícipe 
Claudia Luciene F. Martins                                                                                                                                                         Munícipe 
Massao Adamitsu                                                                                                                                                                        Munícipe 
Iona S. Rodrigues                                                                                                                                                                       Munícipe 
Luciana Granata Dana Corrêa                                                                                                                                                    Munícipe 
Jefferson Ferrari                                                                                                                                                                          Munícipe 
 Isabel Gonçalves Ferreira                                                                                                                                                          Munícipe  
Gisele B. G. Hunolo                                                                     Munícipe 
Vidal Fernandes                                                                 Munícipe 
Juarez C. Paraguai                         Munícipe 
Luciano Rodrigues                                                                                                                                                                      Munícipe 
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A reunião foi iniciada pelo Presidente às 18:40h. Inserida em votação, a 

Ata da Reunião anterior, e aprovada por unanimidade. O Sr.° Presidente 

informou que em janeiro, começará o processo de renovação da atual 

diretoria.  

Comentou-se ainda, o caso do estabelecimento Baccará, publicado no jornal 

A Tribuna, de âmbito regional, onde ocorreu um caso de espancamento 

levando o cliente a morte, e hoje voltou a funcionar, com o aval da 

Municipalidade, com outro nome, MOON, e entre os sócios desta nova 

instituição, faz parte a mesma pessoa que está foragida.  Fica nossa 

indignação. 

Em seguida foi passada a palavra para o Capitão Biagio, que é responsável 

pela área do 3º CONSEG, cuja sede situa-se no Canal 6, 1ª Cia.  

Iniciou-se a reunião, esclarecendo que os dados serão prolatados, visa 

dentre outros, comparar com o mesmo período do ano passado. Neste caso, 

serão comparados os meses de novembro de 2018 e novembro de 2017. Essas 

ocorrências geram um gráfico, que podem estar com coloração verde, 

amarela ou vermelha. Verde atingiu-se a meta com menor número de 

ocorrências, amarela permaneceu, e vermelha houve aumento. Assim, com 

relação ao roubo e furto de veículos houve aumento. Salientou o Capitão 

que o modus operandi, dentre outros está no fato da pessoa estar dentro 

do veículo, em geral esperando alguém, quando é iniciado a ocorrência ( 

furto/roubo ).Neste caso há notificação do caso.  A Polícia Militar sabe 

que existe sub-notificação, por uma série de motivos, para inúmeras 

situações.  

Há casos de estupros, onde muitos deles não são notificados. Neste caso, 

em geral , a vítima conhece o delinqüente, que pode ser conhecidos, 

vizinhos ou da própria família, dentro do convívio da vítima. E, em 

função do constrangimento, muitas pessoas não fazem Boletim de ocorência. 

Já os casos de roubo e furto de bicicleta, gaiola de pássaros, e outros, 

esses são registrados, bem como os homicídios.   

A Polícia Militar vê os números e locais de acontecimento,que aparecem 

num mapa, e daí, dentre outros, há o planejamento de rondas e atividade 

da corporação. O que vem acontecendo no canal 4 com a praia o chamado C4 

do Mal. Está na rede social. Combinam festa com bebidas, e há o 

aparecimento de drogas, principalmente no meio dos jovens.  

Segundo o Capitão, o objetivo seria não ultrapassar de 25 ocorrências 

para o mês de dezembro. A PM tenta agir antecipadamente, dentro da 

legalidade.  

Há perspectivas de nova festa na passagem de ano. 
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A principal festa aconteceu nos feriados recentemente. São eventos que 

chegam a conter 20.000 pessoas.E nas redes sociais, a comunicação é do 

tipo, olha o fulano de tal irá. 

Observou-se que há dois tipos de prevenção a primária e a secundária. A 

primária são as várias atitudes tomadas pela sociedade, com o fito de 

conscientizar, ou educar de forma a que tais fatos perniciosos não 

aconteçam. Desta forma, o número de policiais nas ruas seria menor. Mas 

se há uma escalada cada vez maior de termos Policiais, significa que as 

atitudes na prevenção primária é ineficiente. A secundária, faz com que 

haja menos Policiais, pois a própria sociedade controlaria seus atos, 

pois as preocupações com a comunidade seriam diferentes, evitando que 

tivéssemos um quadro de policiais cada vez maior.  

Nas reuniões do CONSEG, os Munícipes extrapolam, por não ter outro 

ambiente para fazê-lo, com facilidade.  

O Capitão Biagio não se importa, mas não devemos esquecer que aqui o 

assunto é segurança. Em outras reuniões ele, praticamente não falou, 

ficou calado, pois as reivindicações estavam mais voltadas para outros 

assuntos.  

Comentou-se ainda sobre brigas e tentativas de homicídio com relação a 

certos moradores de Rua somando-se a questão com ataques de moradores de 

rua com facas.  

Em seguida foi passada a palavra para a o Coordenador da Guarda Municipal 

o Sr°. Adelmar. Este listou algumas das ocorrências da Guarda no último 

mês, dentre elas estão:  2 furtos, uma extorsão, danos e perturbações , 

desordem e sossêgo, que diga-se está aumentando, 11 averiguações de 

atitudes suspeitas, dois acidentes de trânsito, um incêndio, chamou 

atenção para poda de árvores, pois não pode, ocorrência com animais, maus 

tratos, mal súbito. 

Com relação aos moradores de rua, constata-se que estão aumentando, 

principalmente na praia, apreensão de bomba de corrupto, casos dos carros 

que vendem ovos na rua, briga de rua, animais devem estar com coleira, é 

lei, e não podem adentrar a areia da praia, fogueira em local proibido, 

despejo de material em em ruas, sem o devido comunicado ao cata treco, 

pois é passível de multa. Pesca amadora em canais é proibido, vendedores 

ambulantes. Com a brevidade do natal e a virada de ano, todas essas 

ocorrências aumentam, como a ocorrências das festas do canal 4 com a 

praia, também na Universidade Santa Cecília, contratam bandas, e 

sonorização. 
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O Presidente do Museu do Mar, o Dr°. Luiz Alonso Ferreira, perguntou 

sobre o caso de roubo que houve no Museu Marítimo, com o registro de 

Boletim de ocorrência, e levou-se para a Polícia Civil, em uma das 

reuniões, mas até o momento não houve resposta. 

Contou alguns fatos de furto, dentre eles o roubo de um ar condicionado e 

terem colocado fogo, na banca do lado do Aquário.  

Como está chegando a temporada, solicitou uma atenção maior por parte da 

Polícia Militar e Civil na região.  

A sociedade presente alertou que os canais tinham ou deveriam ter, a 

espécie do peixe guaru-guaru, que têm por objetivo comerem as larvas dos 

mosquitos.  

Mas não se sabe qual a razão, colocaram Tilápias nos canais. E as 

Tilápias alimentam-se dos peixinhos guaru-guaru, e com isso as larvas 

passam incólume ao tempo. Outra ocorrência registrada pelos presentes, 

que os moradores de rua atearam fogo, numa árvore na praça do SESC, 

atuaram e apagaram o fogo, os órgãos competentes.  

Mais uma vez um munícipe disse a todos que o programa vizinhança 

solidária deu certo, lembrando que para acionar a Polícia Militar, o 

telefone é 190.  

Outro munícipe perguntou quantas viaturas a PM têm no momento.  

Respondeu a Polícia Militar, que o número não seria interessante 

informar, por uma questão de estratégia, pois nem todos os veículos são 

utilizados para uma única atividade, há motocicletas e assim por diante.  

Disse que mês passado houve dois crimes no Embaré, mas a vizinhança 

solidária entrou em contato e ajudou a Polícia Militar, muito embora não 

tivesse ocorrido BO.  

Um munícipe  da Vila Sapo tomou a palavra, em primeiro lugar para 

agradecer a Polícia Militar em função de uma ocorrência  que havia e um 

lote, sendo que a manutenção do mesmo é efetuada pelos membros da 

associação, e em comemoração da mesma, um vizinho atirou objetos em 

direção a festa que ali havia, com o detalhe da pessoa estar embriagado, 

havendo agressão verbal e física.  

Foi chamada a polícia, e isto acarretou uma certa demora, com um 

atendimento, no entender dele não tão apropriado. O Capitão irá averiguar 

o ocorrido, pois o COPOM, não atendia ao chamado.  
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O morador ligou para o Sr. Luiz do Bairro, que lhe disse que tomaria 

providências. A Policia M chegou ao local por volta de 30 a 40 minutos. 

Porém o agente que provocou as agressões escondeu-se dentro de sua casa, 

e a Polícia Militar não pode entrar lá, pois não havia mandado para tal.  

Alegou que o lote foi uma conquista de 9 anos, mas ainda não tinham verba 

para transformar aquela região em prol da comunidade.  

Disse ainda que na audiência pública  sobre o carnaval e Bandas, a 

Polícia Militar não esteve presente, e quem tem de arcar com a segurança 

são os particulares. Somando-se ao fato que o rapaz dizia arremessar um 

paralelepípedo e foi impedido por uma senhora, que bateu no seu braço e o 

objeto caiu. 

Outro morador  alegou que não constou na ata aquilo que ele havia dito, 

registrando assim, seu protesto.  

Citou sobre os moradores de rua, que houve audiência pública, mas nada 

foi definido, e deveriam ter leis para ajudar a Polícia Militar.  

Informou*se ainda que os caminhões estão adentrando a areia da praia, 

entre o canal 6 e o aquário, num suporte feito com areia, passando por 

cima de uma viga, podendo ocorrer o rompimento da própria pela Empresa 

Terracom.Há um lugar específico para isso, mas não é respeitado. Foi 

sugerido que fosse alertado na ouvidoria municipal.  

A Polícia Militar informou que a operação verão começará no dia 19 de 

dezembro de 2018. Uma conseguiana relatou que houve um furto na casa dela 

ocorrido em janeiro. Por isso, fizeram a vizinhança solidária, onde todos 

solidarizam-se, orientados pela Polícia Militar.  

Voltou-se a falar sobre moradores de rua. Foi sugerido que se convide o 

pessoal da Assistência Social da Prefeitura de Santos e a Ouvidoria para 

a próxima reunião. Em seguida, explanou outro munícipe do Macuco. A 

Polícia Militar só pode tomar uma atitude, se houver a prática de um 

crime, não podendo fazer nada. Há o programa novo olhar, por parte da 

municipalidade, que tenta resolver, de uma forma ou de outra, mas a 

população também tem culpa, pois ajuda os moradores de rua.  

Outro morador da Ponta da Praia disse que todos tem as suas demandas. 

Houve o roubo de uma moto do vizinho dele.A população quer ver a Polícia 

na rua. O assunto Segurança é importante e o pessoal tem de fazer isto, 

ir para a rua. Hoje a Polícia Militar tem de fazer a Prevenção Primária.  
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Alegou-se, que solicitou  a poda de uma árvore, faz 10 anos, e só agora 

foram cortar, ou melhor podar.  

Temos de cobrar das autoridades, quem tem de passar o bem estar é a 

Polícia Militar e Guarda municipal.  

Outro conseguiano, comentou que prestou serviço com relação aos moradores 

de rua. Havia um morador de rua que tinha uma barba grande, e ele 

insistia para cortá-la, e que ele mesmo cortaria.  

Um dia chegou a conversar com ele, e assim disse o morador de rua: se 

cortar o cabelo e a barba, o pessoal não me dá a esmola que consigo.  

Outro munícipe disse: está havendo exploração de menores, há uma perua 

que transporta menores e outros para pedir no semáfaro, no canal 6, Pedro 

Lessa, e no final do dia passam recolhendo.  

Foi dito ainda com relação ao telefone da Guarda Municipal 153, que 

quando a ligação é feita via celular, a chamada ocorre na Praia Grande. O 

Coordenador da Guarda Municipal ficou de verificar.  

Em seguida a Sra. Luana entregou documentos ao Presidente referentes as 

solicitações da reunião anterior, e requeridas providencias pelo vereador 

Bruno Orlandi junto à municipalidade. 

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. Temos estacionamento gratuito no 

local. 

Pauta para próxima reunião a ser realizada no dia 14.01.2019 (segunda-

feira): Assuntos Gerais, com um bate papo sobre os procedimentos cabíveis 

ao Conselho Tutelar 

Quantidade de pessoas presentes: 34 (trinta e quatro) pessoas.  

José Carlos Nogueira                                                                                                                     Elcio Moreira  

Presidente                                                                                   1.° Secretário 

 

 

 

Dra. Edna Pacheco F. Garcia                                                                                                     Gustavo Biagio 

Delegada Titular 3º DP/Santos                                                                            6º BPM/I – Com.1ª Cia   

 

                                                                                           


