
                 CONSELHOS COMUNITÁRIOS DE SEGURANÇA 
              3º CONSEG / SANTOS

                      (abrange bairros Embaré, Aparecida, Ponta da Praia, Estuário e Macuco)

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA MENSAL DO 3º CONSEG/SANTOS

Data: 10/03/2014
Horário Início: 19:00 horas
Local Rua Maestro Heitor Villa Lobos, 160 – Soc. Melhoramentos da Ponta da Praia.

Membros da Diretoria:

Jose Carlos Nogueira Presidente
Oscar José Sallée Barreto 1º Secretário
Geraldo Fernandez Alonso 2º Secretário
Hailton Santos Diretor Mobilidade Urbana
Jorgino Nogueira Neto Comissão de Ética

Membros Natos:

Capitão PM Alexandre da Silva 6º BPM/I – 1ª Cia
Dr.ª Leolar Emília Souza 3º DP/Santos

Representantes de entidades:

Nilson Sartori Presidente ACBM
Fernando Xavier Demans CET/Santos

Munícipes:

Mario Rodrigues Cheganças Munícipe

A  reunião  foi  aberta  pelo  Presidente  que  agradeceu  o  comparecimento  dos  poucos 
presentes. 

Inicialmente o Presidente anunciou que no dia 12MAR14 haverá reunião do CONSEM na 
Associação Comercial de Santos no período matutino, onde deverá ocorrer uma palestra do 
Movimento LOSS, cuja pauta será sobre cobrança de providências do Estado na área da 
segurança pública.

Sobre os terminais de grãos na Ponta da Praia, ainda não se tem resposta, aguardando 
providencias da Secretaria de Portos;

Em seguida passou a palavra a Dr. Leolar, que comentou a respeito do trabalho do 3º DP, 
havendo atualmente 520 (quinhentos e vinte) Inquéritos Policiais,  dos quais 80% são de 
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estelionato,  relacionados a fraudes envolvendo venda de serviços de TV a Cabo e uso 
indevido de cartão de crédito, explicando que apesar do número de esclarecimentos, tem 
sido difícil realizar a prisão preventiva. 

No  caso  de  roubos  de  farmácia  na  área,  algumas  representações  foram feitas  junto  à 
Justiça, visando à prisão preventiva dos autores, comentando que em um dos Inquéritos, o 
autor  dos  roubos  costuma se  autofotografar  com os  aparelhos  de  telefone  das  vítimas 
fazendo expressões de desafio às autoridades, chegando ao ponto de fazer uma fotografia 
fumando maconha e postar em rede social. 

Que esse infrator, costuma roubar celulares na Ponta da Praia e eventualmente age com um 
parceiro, que ainda não foi identificado. Sobre os crimes de porte de drogas, a Dr.ª Leolar 
explicou qual o procedimento policial feito pelas polícias e quais são os desafios enfrentados 
na atualidade no sentido de coibir as infrações penais, sobretudo, no caso das infrações 
penais de menor potencial ofensivo. 

Ainda  comentou  sobre  as  ocorrências  durante  o  carnaval,  não  havendo  ocorrência  de 
crimes graves. Com relação às ocorrências de roubo, também comentou sobre os registros 
de  ocorrência  eletrônicos,  havendo  a  necessidade  da  vítima  de  roubo,  comparecer  à 
Delegacia  em  cinco  dias  para  prestar  informações  complementares  sobre  o  Boletim 
Eletrônico. 

Passada a palavra ao Comandante Alexandre que ratificou as palavras da Dr. ª Leolar sobre 
as poucas ocorrências em que há violência física efetiva contra as vítimas e que apesar de 
em determinadas épocas eventualmente haver um aumento dos índices, a situação não é 
de “alarme” / “pânico” o que não significa que a Polícia não tenha que ficar “em estado de 
alerta”. 

Um  munícipe  questionou  se  o  efetivo  policial  militar  e  a  quantidade  de  equipamentos 
disponíveis  hoje  em Santos são suficientes e quais  as perspectivas de aumento,  sendo 
esclarecido pelo Comandante Alexandre que atualmente os meios humanos alocados na 1ª 
Cia,  têm  atendido  razoavelmente  a  demanda,  tendo  ocorrido  algumas  transferências, 
devendo ocorrer em breve o preenchimento de claros acontecidos recentemente na sua Cia, 
tão logo o 6º BPM/I receba policiais militares de outras Unidades. 

Outro munícipe questionou sobre a diminuição do efetivo policial para atender a população 
santista em dias de jogos de futebol  na Vila  Belmiro,  sendo-lhe respondido que nessas 
ocasiões, são mantidos policiais e viaturas para atender a população de modo satisfatório e 
que o evento desportivo requer atenção especial em virtude do grande número de pessoas 
que  se  dirigem ao  estádio,  havendo  possibilidade  da ocorrência  de  furtos  e  roubos  no 
entorno, bem como violência física entre torcedores, pacíficos ou os próprios briguentos.

 Ainda esclareceu que grande parte do efetivo alocado para o policiamento no estádio em 
dias de jogos, é composta de policiais militares, que cumprem escala extraordinária. 

Outro munícipe questionou a respeito do início da Atividade Delegada na cidade de Santos, 
sendo respondido pelo Comandante Alexandre que a municipalidade está fazendo ajustes 
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junto à Secretaria de Segurança Pública de SP e ainda no primeiro semestre deve haver o 
efetivo emprego dos policiais militares nessa atividade. 

Ainda explicou sobre a legalidade da atuação policial militar quando em Atividade Delegada, 
exercendo o poder de polícia municipal para o que foi delegado pelo Município. 

Outros  questionamentos  houveram,  mas,  diante  da  AUSENCIA  de  representantes  da 
Prefeitura de Santos, ficaram – mais uma vez – sem resposta.

O Senhor Presidente lamentou profundamente essa ausência, contrariando totalmente com 
o  interesse  demonstrado  no  início  da  atual  administração,  quando  faziam  questão  em 
COMPARECER e ESCLARECER os munícipes.

Em seguida o Senhor Presidente encerrou os trabalhos convidando os presentes a fazerem 
um lanche,  gentilmente  patrocinado  pela  loja  da Av.  Epitácio  Pessoa do Grupo Pão de 
Açúcar.

Pauta para próxima reunião a ser realizada no dia 14/04/2014 (segunda-feira):  Assuntos 
Gerais.

Quantidade de pessoas presentes: 10 (dez) pessoas.

____________________ _________________
Oscar José Sallé Barreto José Carlos Nogueira
Secretário Presidente

____________________ _________________
Dra. Leolar Emilia Souza Alexandre da Silva
Delegada 3º DP/Santos Cap PM Cmt 1ª Cia do 6º BPM/I 
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