
                 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: 12/05/2014
Horário Início: 19:00 horas
Local Rua Maestro Heitor Villa Lobos, 160 – Soc. Melhoramentos da Ponta da Praia.

Membros da Diretoria presentes:

Jose Carlos Nogueira Presidente
Silvio Garcia Henriques Vice Presidente
Geraldo Fernandez Alonso 2º Secretário
Alexandre Moreira Antunes Diretor Assuntos Comunitários
Emilia I.O. Moreira Comissão de Ética

Membros Natos:

1º Sargento PM Iraquitan O. de Oliveira 6º BPM/I – 1ª Cia
Marcelo Mendes 3º DP/Santos

Representantes de entidades:

José R. Liberado 2º Conseg – Presidente
Antonio Longobardi Ouvidoria Municipal
Agostinho S. Souza Junior Vereador Caca Teixeira – Assessor
Inês Dantas de Souza Vereador Sandoval Soares - Assessora

Munícipes:

Carlos Gil Pereira Munícipe
Vidal Fernandes Munícipe
Josefa Vieira Munícipe

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

Em seguida o Presidente fez agradecimentos à Polícia Civil em nome da 3º DP em virtude
da prisão de mais  infratores  que vinham trazendo intranquilidade  à  população  da área,
praticando diversos roubos, conforme publicado em jornal local.

Também fez agradecimentos à Polícia Militar em nome do Sargento Iraquitan em virtude da
prisão – em flagrante -de um infrator que vinha invadindo diversas casas para praticar furtos
pela R. Primeiro de Maio. 

Sociedade Melhoramentos do Bairro da Ponta da Praia (sede provisória)
Rua Maestro Heitor Villa Lobos, 160 - CEP 11030-140 – Ponta da Praia – Santos/SP

santos3@conseg.sp.gov.br



                 CONSELHOS COMUNITÁRIOS DE SEGURANÇA 
              3º CONSEG / SANTOS

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

Também comentou duas reportagens do jornal A Tribuna, a primeira referente à participação
da população junto aos Consegs e noticiou a inauguração de uma sala exclusiva para o 5º
Conseg,  onde a Presidenta Dra.  Mirian informa que o local  estará aberto ao publico de
segunda a sexta feira das 08,00 às 20,00 horas.

Em editorial do mesmo jornal é relatado que os Conselhos existentes no Município, incluindo
aí os CONSEGs, é um local apropriado e democrático para o exercício da cidadania, através
da  participação  popular,  mas,  infelizmente  ainda  não  é  devidamente  exercido  pela
comunidade. 

Para tanto os Conselhos Comunitários de Segurança (CONSEGs) fazem parte do Portal da
Prefeitura de Santos, onde consta Diretoria, datas de reuniões e respectivas atas.

Para acessar : ¨   www.santos.sp.gov.br 

  Clicar: Portal dos Conselhos (à direita)
  Conselhos
  Comunitários de Segurança (CONSEG’S)

Também no site, pode-se consultar ou cadastrar ocorrências na Ouvidoria

www.santos.sp.gov.br
Clicar em:  Prefeitura;

Ouvidoria
Pesquisar/Cadastrar ocorrências
Chave: 5F97C2EE

Em seguida, passou a palavra ao Sr. Marcelo Mendes que prestou contas da atuação do 3º
DP/Santos, onde se referindo a participação da população não se impressionava quanto ao
numero de pessoas presentes, estas interessadas no âmbito comunitário.

Disse  ainda  que  as  pessoas  quando  se  sentem incomodadas  tentam se  resolver  seus
problemas  buscando  todos  os  tipos  de  canais  ao  contrário  daquelas  que  discutem  e
sugerem propostas e soluções para a comunidade. Complementando disse que onde não
há problemas incomodando as pessoas elas não comparecem.

Exemplo disso contou que na reunião passada – houve uma EXCELENTE palestra sobre
AVCB pelo PM Pedro dos Santos Oliveira – onde abordados diversos e importantes temas
sobre o assunto, foram os mesmos informados e esclarecidos pelo palestrante.

Também comentou que as pessoas ao procurarem os DPs reclamam  – com indignação –
sobre o tempo de espera para o atendimento. É que os serviços de uma delegacia NÃO É
somente o atendimento as pessoas, que, ao registrarem suas queixas querem-na resolvidas
e, às vezes os funcionários estão envolvidos naquelas soluções.
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Por exemplo, citou o caso do menor Ítalo que assaltou um coronel, logo após ser libertado.
O mesmo tem mais de 8 assaltos na região do 3º Conseg, mas por se tratar de um menor
tem que ser encaminhado a DIJU (Delegacia da Infância e Juventude) inclusive – quando
tiver maior envolvido – todos tem que ser acolhidos na DIJU. Este tramite é lei e a equipe
tem que seguir os tramite na elucidação dos fatos.

Por fim, respondendo a um questionamento dos presentes sobre um arrastão havido no
Shopping  Praiamar  no dia  11/05 –  envolvendo  menores  –  informou não haver  nenhum
registro no DP.

Passado a palavra ao Sargento Iraquitan informou da detenção do Murilo Ferrari Reis, pela
2ª vez pela PM, e da apreensão do menor Ítalo.

Comentou também que essas prisões é fruto da integração sociedade-polícia, visto que à
medida  que são  registrados  ocorrências  pela  população,  o  setor  de inteligência  da  PM
direciona o foco do policiamento para os locais assinalados ajudando a efetiva detenção dos
infratores.

Também informou sobre as diligencias ocorridas na data de 09/05 em dois estabelecimentos
comerciais  da  Rua  Oswaldo  Cochrane,  sendo  um  deles  orientado  nas  medidas  de
adequação as normas e, outro fechado – por descumprimento das notificações – inclusive
com encaminhamento ao DP.

Também comentou sobre o DEJEN – trabalho dos PM nas horas de folga instituído pelo
Governo  do  Estado.  Está  operando  nos  bairros  do  Gonzaga,  Zona  Noroeste,  Divisa
Santos/São Vicente e, são reconhecidos pelo uso de coletes refletivos.

Comentou  também  sobre  a  Polícia  Comunitária  cuja  atuação  o  Comando  deseja
incrementar no âmbito do Estado.

Alertou  ainda  os  cuidados  que  a  população  deve  sempre  ter  chamadas  de  medidas
primárias de segurança.

Por fim disse que tanto a PM como a PC estão à disposição da população sempre prontos
para intervir. Se precisar a população deve pedir ajuda.

A seguir houve manifestação da comunidade presente.

Esclareceu-se  a  participação  das  crianças  no  PROERDI  onde  a  procura  é  muita  e  a
disponibilidade restrita. O curso tem periodicidade anual.

Sobre a Polícia comunitária informou que a ideia é originária do Japão com policiais fixos o
que ajuda no relacionamento polícia/comunidade.

Comentou-se também que o preso deveria trabalhar duro durante o cumprimento da pena,
sem as regalias que hoje desfrutam. Isso é uma determinação legal, portanto, alteração só
via legislativa (Congresso Nacional).
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Comentou-se  também  sobre  sucessivos  roubos  de  bicicletas  em  Edifício  na  Av.  dos
Bancários, defronte ao Supermercado Barra do Forte. O munícipe não soube informar se foi
feito algum BO.

Foi solicitado auxílio URGENTE para solapamento do solo na Rua Amélia Leuchtmberg, 52,
cujo  buraco atinge  profundidade  maior  que um metro  e,  principalmente  à  noite,  poderá
causar acidente devido a pouca iluminação.

Houve agradecimento ao CONSEG e ao Vereador Caca pelas providencias para terreno
com foco de dengue e ratazanas, sito à Rua Antonio Damin.

Foi solicitado a PM providencias com relação à segurança na Praça defronte ao SESC, aos
sábados à noite, devido a pouca iluminação e estar elementos estranhos nas redondezas.

Foi solicitado a PMS que faça diligencias no entrono do Posto de Salvamento do Canal 6,
devido ao alto número de moradores de rua que lá vivem devido à proximidade de comida
(quiosques) e chuveiro da praia.

Foi também comentado o roubo no Bar Dois Santos – Av. Pedro Lessa – sem, contudo
saber se foi elaborado o respectivo BO.

Sem mais manifestações o Sr.  Presidente deu por encerrado os taba lhos,  avisando da
próxima reunião dia 09/06/14.

Pauta para próxima reunião a ser realizada no dia 09/06/2014: Assuntos Gerais

Quantidade de pessoas presentes: 14 (catorze) pessoas.

____________________ _________________
Geraldo Fernandez Alonso José Carlos Nogueira
2º Secretário Presidente

____________________ _________________
Marcelo Mendes Sg. Iraquitan O. Oliveira
p/Delegada 3º DP/Santos p/Cap PM Cmt 1ª Cia do 6º BPM/I 
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