
                 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: 14/07/2014

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
Emília I. O. Moreira Comissão de Ética

Membros Natos presentes:

Capitão PM Alexandre da Silva 6º BPM/I – 1ª Cia
Marcelo Mendes dos Santos 3º DP/Santos (representando)

Representantes de entidades:

José Luiz Pimentel Amorim 7° Conseg – Presidente
Bonifácio Rodrigues H. Filho 7º Conseg – Vice Presidente
Toni Longobardi Ouvidoria – Prefeitura Municipal de Santos
José Carlos de Almeida COMEB – Presidente
Luiz Antônio da Silva Soc. Melhor. Ponta da Praia – Presidente
Marco Vieira CET/Santos
Nilson Sartori Presidente Ass. Comunitária Bairro do Macuco

Munícipes:

Jucilene da Cruz Cerqueira Munícipe
Maria Socorro Munícipe
Vidal Fernandes Munícipe
Luzia Francisco dos Santos Munícipe
Felício Antônio A. Souza Munícipe

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

Na última reunião do CONSEM,  foi  mencionado sobre o Programa Vizinhança Solidária
como iniciativa do 3º CONSEG com a Polícia Militar por meio da 1ª Cia do 6º BPM/I e as
placas  serão  confeccionadas  com  colaboração  da  Prefeitura  de  Santos,  através  da
Secretária de Segurança.

Em seguida,  passou a palavra ao Investigador  Chefe do 3º DP/Santos,  que anunciou a
transferência da Drª Leolar que foi movimentada para Academia de Polícia Civil  em São
Paulo, sendo classificado como Delegado Titular do 3º DP o Dr. Jorge Álvaro, que hoje está
em reunião na Delegacia Seccional e estará presente na próxima reunião. 
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A Drª Leolar pretende vir a uma reunião para se despedir. Em seguida passou a palavra ao
Comandante Alexandre que iniciou a fala comentando sobre cartazes que foram afixados
em postes de iluminação localizados na Rua Frei Francisco Sampaio (bairro Embaré), entre
o  Canal  4  e  a  Rua  São  José,  cartazes  que  trazem uma mensagem de  que  o  local  é
perigoso, porque os transeuntes são roubados. 

Sobre este caso, projetou uma reportagem televisiva veiculada no “Jornal  da Tribuna 1ª
Edição”  de  10/07/2014  (disponível  no  link  http://g1.globo.com/sp/santos-regiao/jornal-
tribuna-1edicao/videos/t/edicoes/v/moradores-avisam-sobre-rua-perigosa/3488652/),  onde
são mostrados os cartazes,  a repórter  entrevistou moradores locais  que mencionaram a
ocorrência dos roubos apesar da atuação policial no local, porque os marginais aproveitam a
saída da polícia para praticar os roubos. 

Na mesma reportagem, comentou que o autor dos cartazes não foi identificado e entre os
entrevistados ninguém conseguiu identifica-lo. 

O Comandante mostrou que o mesmo fato havia sido objeto de matéria do Jornal A Tribuna
(versão impressa), edição do dia 28/06/2014. 

Sobre o fato, o Comandante Alexandre comentou sobre os pontos negativos de tal atitude,
pois, só tende a provocar mais medo nas pessoas, além de contribuir para a desvalorização
imobiliária no local entre outros prejuízos. 

Ainda comentou que na localidade, nos mês de maio de 2014 existem 02 (dois) roubos a
transeuntes registrados no INFOCRIM,  no mês de junho 03 (três)  roubos a transeuntes
registrados no INFOCRIM e  no mês de julho (de 1º a 14), naquela localidade não há
registro,  havendo  no restante  do bairro  do Embaré o  registro  de 04 (quatro)  roubos a
transeuntes pelo INFOCRIM. 

Comentou também que na última sexta-feira (11/07) enviou quatro convites a moradores e
comerciantes da Rua Frei Francisco Sampaio para que pudessem participar desta reunião
do 3º CONSEG. 

Mostrou  que  os  convites  feitos  por  meio  de  ofícios  foram devidamente  recebidos  pelas
pessoas, porém, nenhuma pessoa daquela localidade compareceu à reunião. 

Apesar  dos acontecimentos,  da  atitude negativa  do autor  do  cartaz  e  da ausência  dos
moradores da localidade que poderiam passar outras informações,  as ações policais  no
local continuarão a ser desencadeadas, comentando que neste mês de julho já ocorreram
três flagrantes no bairro do Embaré, sendo uma tentativa de furto de veículo com chave
falsa, um roubo a estabelecimento comercial e um porte de arma de fogo. 

A  palavra  foi  passada  aos presentes,  tendo um munícipe reclamado de  moradores  em
situação de rua que são suspeitos de praticar  furtos na região da Av.  Rodrigues Alves,
subtraindo peças de cobre e que tais  pessoas estão permanecendo  próximo da Center
Castilho. 
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Reclamou ainda sobre a ocorrência de um furto ocorrido na Rua Nabuco de Araújo. Outro
munícipe reclamou de moradores em situação de rua que estão se reunindo e invadiram
uma casa na Av. Siqueira Campos na área da 2ª Cia e de um morador em situação de rua
que apesar  dos esforços envidados pelos  órgãos públicos,  com a retirada de lixo  e  de
madeiras, o homem não sai do local. 

Um  munícipe  reclamou  sobre  o  consumo  de  drogas  (maconha)  no  calçadão  da  praia,
durante o período noturno próximo da Fonte do Sapo, solicitando atenção da PM. 

O Comandante Alexandre informou que vai verificar a situação e realizar ações policiais no
local. 

Um munícipe comentou sobre uma nota do jornal Expresso Popular  que comunica duas
ocorrências  de  furto  que  teriam  acontecido  nas  proximidades  da  Rua  André  Vidal  de
Negreiros na Ponta da Praia. 

A reclamação foi anotada pelo Comandante Alexandre que verificará as ocorrências. Em
seguida, os munícipes fizeram solicitações diversas ao representante da CET presente à
reunião, sobre diversas áreas da cidade, além dos bairros compreendidos pela área do 3º
CONSEG. 

O Senhor Presidente agradeceu a presença de todos convidando a participarem do lanche
oferecido pela loja da Av. Epitácio Pessoa do Grupo Pão de Açúcar.

Pauta para próxima reunião a ser realizada no dia 11/08/2014 (segunda-feira): Palestra de
um integrante do COPOM da Polícia Militar e Assuntos Gerais.

Quantidade de pessoas presentes: 17 (dezessete) pessoas.

____________________ _________________
Silvio Garcia Henriques José Carlos Nogueira
p/Secretário Presidente

____________________ _________________
Marcelo Mendes dos Santos Alexandre da Silva
p/Delegada 3º DP/Santos Cap PM Cmt 1ª Cia do 6º BPM/I 
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