
                 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: 09/06/2014

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

Oscar Jose Salleé Barreto 1º Secretário

Geraldo Fernandez Alonso 2º Secretário

Jorgino Nogueira Neto Comissão de Ética

Hailton Santos Diretor Mobilidade Urbana

Alexandre Moreira Antunes Diretor Assuntos Comunitários

Membros Natos presentes:

Capitão PM Alexandre da Silva 6º BPM/I – 1ª Cia

Marcelo Mendes dos Santos 3º DP/Santos (representante)

Representantes de entidades:

José Rodrigues Liberado 2° Conseg - Presidente

Bonifácio Rodrigues H. Filho 7° Conseg – Presidente (em exercício)

Flávio Santana PMS – Coordenação Articulação

Toni Longobardi PMS - Ouvidoria

Agostinho Silvério Souza Jr. Vereador Caca Teixeira – Assessor

Elroy Ornellas Vereador Douglas Gonçalves – Assessor

Munícipes presentes:

Júlio Domingues Rodrigues Munícipe

Jucilene da Cruz Munícipe

Carlos Pereira Munícipe
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Vidal Fernandes Munícipe

Antônio Bernardo Neto Munícipe

Marcelo Lemos Munícipe

A  reunião  foi  aberta  pelo  Presidente  que  agradeceu  o  comparecimento  dos  presentes,
dando alguns informes:

-  Foram expedidos  dois  ofícios,  um para  o  Comando  da  Polícia  Militar  e  outro  para  a
Secretaria de Segurança, sendo ambos parabenizando o pronto atendimento realizado pelo
1º Cia do 6º BPM/I Capitão PM Alexandre da Silva e pela equipe do 3° DP tendo a Dra.
Leolar Emília Souza como Delegada Titular, respectivamente.

- Comunicou que o processo de eleição passou a ser unificado para todos os Conseg’s e
ocorrerá em Novembro/2014.

- Passou a palavra ao Capitão PM Alexandre da Silva, para ministrar a palestra ‘Vizinhança
Solidária’.

A palestra apresentou o programa homônimo, que foi  elaborado e instituído em 2013, a
partir da participação da comunidade do bairro da Aparecida, que solicitaram ajuda à PM
para intensificar ações de combate ao crime nas imediações do bairro.

A referida apresentação discorreu sobre o modelo de Segurança Pública, constituído pela
Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Civil, Polícia
Militar  e Guarda Municipal,  conforme o Art.  144 da Constituição Federal  ressalta que,  a
Segurança Pública é dever do Estado e direito e responsabilidade de todos, incidindo
que a interação entre os órgãos componentes e a sociedade tornam eficiente o sistema de
combate  ao  crime,  sendo  que  o  Poder  Judiciário,  Ministério  Público,  Secretaria  de
Administração Pública e Administração Municipal são responsáveis pelos os segmentos de
prevenções primária, secundária e terciária.

A  ausência  de  ação  eficaz  desses  órgãos  perfaz  com  a  somatória  de  problemas,  leis
ineficazes e, a impunidade, culmine na crescente sensação de medo social.

Nos idos de 80/90 foi formada a Polícia Comunitária, que através de 41 projetos pilotos,
abordando a filosofia, estratégia organizacional e a ferramenta operacional de prevenção
primária  da  criminalidade,  e,  contando  com  a  parceria  da  comunidade  visa  realizar  a
mudança  comportamental,  identificar  os  problemas  locais  e  articular  os  esforços  para
combater o crime.

Neste  contexto,  a  Diretriz  nº  3-002/02/2013  da  Polícia  Militar  compreendeu  o  referido
programa,  cujo  escopo  é  o  estímulo  da  mudança  comportamental  da  comunidade,  a
conscientização da responsabilidade social, a mobilização de ações de prevenção primária
e a adoção de condutas que venham a ser ferramentas facilitadoras da Polícia Comunitária,
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despertando o sentimento de pertencimento social, procurando reduzir a indiferença social e
aproximar  os vizinhos,  resgatando a percepção de segurança e otimizar os recursos da
Segurança Pública.  Melhorando a qualidade de vida, através da ação preventiva, que se faz
pelo conjunto de posturas individuais e/ou coletivas.

O programa consiste no primeiro degrau de prevenção da criminalidade,  com o cidadão
atuando como coprodutor da segurança, através da identificação de lideranças comunitárias
e realizando reuniões de mobilização e palestras de sensibilização. 

Também placas indicadoras de Vizinhança Solidária devem ser afixadas em diversos locais,
para que as pessoas sintam-se partícipes do programa. A adesão Voluntária é gratuita e
objetiva  a  participação  materializada  no  sentido  dos  vizinhos  saberem  os  telefones  de
contatos  de  cada  um,  conhecer  suas  rotinas,  comunicar  à  PM  quaisquer  atividades
suspeitas (190, 181) e participar das reuniões dos Conseg’s.

No início,  o programa se destina às pessoas físicas e futuramente pode se estender às
pessoas jurídicas, ex. comércio e edifícios.

Terminada a palestra, diversas pessoas opinaram no sentido que o programa 190 tem muita
burocracia  e  não  agiliza  o  procedimento  de  socorro  emergencial.  Também  deveria  ser
estabelecido  um  código  que  as  pessoas  participantes  do  programa  pudessem  ser
prontamente atendidas.

Houve a sugestão de convidar alguém do programa 190 para uma palestra, de modo a
esclarecê-lo para a comunidade.

A divulgação da Vizinhança Solidária deverá ser feita através de panfletos.

Ao final  dos trabalhos o Sr.  Presidente convidou os presentes a participarem do lanche
gentilmente patrocinado pela loja da Av. Epitácio Pessoa do Grupo Pão de Açúcar.

Horário de encerramento: 20,45 horas.

Quantidade de pessoas presentes: 20 (vinte) pessoas.

____________________ _________________

Oscar José Sallée Barreto José Carlos Nogueira

Secretário Presidente

____________________ _________________

Marcelo Mendes (representando)            Alexandre da Silva

Delegada 3º DP/Santos Cap PM Cmt 1ª Cia do 6º BPM/I 
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