
                 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: 13/10/2014

Horário Início: 19:00 horas

Local: Avenida Afonso Pena, 360 – Salão da Paróquia de São Benedito.

Membros da Diretoria presentes:

Jose Carlos Nogueira Presidente

Silvio Garcia Henriques Vice Presidente

Hailton Santos Diretor Mobilidade Urbana

Membros Natos presentes:

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

Marcelo Mendes 3º DP/Santos - representando

Representantes de entidades:

Toni Longobardi Ouvidoria Municipal

Jose Rodrigues Liberado 2° Conseg – Presidente

Mario Bonamici 2° Conseg – Secretário

José Luiz Pimentel Amorim 7° Conseg – Presidente

Bonifácio Rodrigues H. Filho 7° Conseg – Vice Presidente

Jussara Soares C. Comunitário São Benedito – Coordenadora

Munícipes:

Mario R. Cheganças Munícipe

Júlio Domingues Rodrigues Munícipe

Maria Elizabeth B. Baroni Munícipe

Rafael Vicente Baroni Munícipe

Lucélia da S. F. Costa Munícipe

Maria Fátima Leite Munícipe
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Luridande Gois de Lima Munícipe

Paulo Terra Munícipe

José Ramos da Silva Munícipe

José Maria João Munícipe

Nelson M. Grossla Munícipe

Giselda C. Vieira Munícipe

Francisco José Greco Padre

Fátima Luiz Gonçalves Munícipe

Maria Aparecida Santos Munícipe

Adélia Barros de Souza Munícipe

Clarice Paschoarelli Penteado Munícipe

Maria Jacinto dos Santos Munícipe

Eney Pereira dos Santos Munícipe

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

O Presidente iniciou comentando sobre o processo eleitoral, cujas inscrições das chapas
devem acontecer até o final da reunião de hoje. 

Comentou sobre o 4° Encontro de Presidentes dos CONSEGs da Baixada Santista e que,
nova reunião ocorrerá no dia 22/10/2014.

Em seguida passou a palavra ao membro nato da PM, Comandante Alexandre, que sobre a
reclamação de adolescentes que estavam se reunindo todos os dias às 12h, numa doceria
na  Rua  Oswaldo  Cochrane,  próximo  da  Escola  Florestan  Fernandes  e  promovendo
arruaças, informou que a Ronda Escolar da 1ª Cia verificou, identificou e orientou os jovens,
intervindo no local durante uma semana, o que resolveu, pois, de acordo com informações
dos PM da Ronda Escolar, passada há primeira semana, não se notou mais a presença dos
jovens no local. 

Também foi  feita  uma visita  comunitária  na  doceria  pelo  Cabo  PM De Sá  que  coletou
informações e fez orientações. 

A munícipe que trouxe a reclamação agradeceu e informou que os garotos mudaram o
horário de encontro no local, passando a se reunir por volta das 17h30. 

O Comandante Alexandre informou que repassará as informações à Ronda Escolar. 
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Outro munícipe comentou que solicitou a Guarda Municipal no local, mas, não foi atendido,
o que foi confirmado por mais um munícipe. 

Também informou que na Rua Oswaldo Cochrane, onde funcionava o Bar Saturnino, que
está  fechado,  tem  havido  concentração  de  moradores  em  situação  de  rua  que  ficam
dormindo no local  durante a noite,  fazendo muita sujeira,  porque comem e fazem suas
necessidades no local, além de fazer sexo e abusar do uso do álcool, sendo que houve a
chamada  da  Guarda  Municipal  e  ninguém  compareceu,  pois,  o  atendente  da  Guarda
Municipal disse que como era área de recuo do imóvel, não atendia aquela ocorrência. 

Outra munícipe reclamou que tem visto garotos de bicicleta que durante a noite, estão se
comportando como traficantes de drogas, na esquina da Rua Bernardo Browne com Av.
Coronel Joaquim Montenegro. 

Foi  orientada  para  passar  informações  mais  detalhadas  para  o  disque  denúncia  181  e
informada de que haverá ações policiais no local, na tentativa de identificar e eventualmente
apreender os adolescentes suspeitos de estar traficando drogas. 

Sobre o bairro do Embaré, o Comandante Alexandre informou que intensificou as rondas no
período vespertino e noturno, sendo que no final do mês de setembro houve a prisão de
cinco marginais da cidade de Cubatão, que praticaram roubo com emprego de arma de fogo
durante a madrugada na Av. Pedro Lessa. 

Sobre a presença de usuários de drogas na Rua Antônio Maia, o Comandante Alexandre
informou que houve intervenções no local, mas, não ocorreram prisões. 

Outra  munícipe  reclamou  que  tem  um  homem  que  todos  os  dias  entra  na  Igreja  São
Benedito, deita nos bancos para dormir e se troca dentro da Igreja. 

Foi orientada que caso o homem importune alguém ou tenha conduta inconveniente, ela
poderá acionar a PM pelo telefone 190. 

Uma munícipe reclamou sobre os bares da Rua Oswaldo Cochrane entre a Av. Pedro Lessa
e Av.  Afonso Pena,  onde abusivamente são colocadas mesas e cadeiras nas calçadas,
impedindo o livre trânsito e colocando em risco os pedestres que têm andar pela rua. 

Sobre esse caso, o representante da Ouvidoria anotou as informações e deve repassar o
caso ao setor competente da Prefeitura. 

O Padre Francisco,  solicitou informações a respeito do modo de atuação das forças de
segurança, principalmente no bairro, procurando saber a respeito de um policial que tenha
mais contato com a comunidade. 

Foi lhe informado que o Cb PM De Sá é o policial responsável pelas visitas comunitárias e
que vai incluir  a Igreja no roteiro de visitas, além do que, as viaturas da PM realizam o
patrulhamento no bairro de acordo com os Cartões de Prioridade de Patrulhamento. 
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Outro munícipe reclamou sobre as barracas de ambulantes que permanecem na calçada da
Rua Alexandre Martins, que ocupam grande parte do passeio, sendo-lhe informado que os
ambulantes  estão regulares  no que se refere  ao alvará  e  quanto  ao suposto  abuso do
espaço ocupado, deve noticiar o fato à municipalidade. 

Em seguida a palavra foi passada ao Investigador Marcelo Mendes, que informou sobre o
funcionamento do 3º DP, fazendo comentários a respeito de “flanelinhas” que importunam
as pessoas e quais as providências legais em relação aos desocupados. 

Ao final da reunião o Presidente informou, e foi confirmado pelos membros natos, que a
única chapa inscrita foi a da situação, sob a presidência de José Carlos Nogueira. 

No  encerramento  da  reunião  o  Presidente  lamentou,  mais  uma  vez,  da  ausência  da
representação  da  Guarda  Municipal,  e  convidou  aos  presentes  a  tomarem  um  lanche
gentilmente patrocinado pela loja da Av. Epitácio Pessoa, do Grupo Pão de Açúcar.

Pauta para próxima reunião a ser realizada no dia  10/11/2014 (segunda-feira),  no  salão
paroquial  do  Centro  Comunitário  da  Igreja  São  Benedito,  bairro  Embaré:  Assuntos
Gerais e aclamação da chapa única inscrita no processo eleitoral 2014.

Quantidade de pessoas presentes: 32 (trinta e duas) pessoas.

____________________ _________________

Hailton Santos José Carlos Nogueira

Secretário Presidente

____________________ _________________

Dr. Jorge Álvaro Gonçalves Cruz Alexandre da Silva

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