
                 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: 10/11/2014

Horário Início: 19:15 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

Geraldo Fernandez Alonso 2° Secretário

Jorgino Nogueira Neto Comissão de Ética

Membros Natos presentes:

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

Marcelo Mendes 3º DP/Santos - representando

Representantes de entidades:

Rosimeire Aparecida S. Vieira Guarda Municipal - Supervisora

Toni Longobardi Ouvidoria Municipal

Jussara Alves Soares C. Comunitário São Benedito – Coordenadora

Bonifácio Rodrigues H. Filho 7° Conseg – Vice Presidente

Agostinho Silvério de Souza Jr Vereador Cacá Teixeira – Assessor

Elroy Monteiro de Ornellas Vereador Douglas Gonçalves - Assessor

Munícipes:

Júlio Domingues Rodrigues Munícipe

Maria Elizabeth B. Baroni Munícipe

Rafael Vicente Baroni Munícipe

Eney Pereira dos Santos Munícipe
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A  reunião  foi  aberta  pelo  Presidente  que  agradeceu  o  comparecimento  dos
presentes. 

A  respeito  do  processo  eleitoral,  tendo  em vista  que  não  houve  outras  chapas
inscritas,  os  membros  natos  fizeram  a  ACLAMAÇÃO  da  chapa  da  situação
composta pelos seguintes membros:

José Carlos Nogueira – Presidente

Silvio Garcia Henriques – Vice Presidente

Oscar José Sallé Barreto – 1º Secretário

Geraldo Fernandez Alonso – 2º Secretário

Jorgino Nogueira Neto – Comissão de Ética

Emília Isilda de Oliveira Moreira – Comissão de Ética

Vidal Fernandes – Comissão de Ética 

Jussara Alves Soares – Diretora de Assuntos Comunitários

Hailton Santos – Diretor de Mobilidade Urbana

Os  membros  natos  informaram  que  está  aberto  o  prazo  para  interposição  de
eventuais recursos, que deverão ser recebidos, analisados, acolhidos ou indeferidos
nesta  reunião,  para  em  seguida  haver  a  homologação,  ou  a  suspensão  ou  a
anulação do pleito. 

Em seguida o Presidente falou sobre uma reunião entre Presidentes dos Consegs
da Baixada Santista que ocorreu com o Dr.  Aldo Galeano, onde foi  enfatizada a
importância política e social dos CONSEGS e que, os Presidentes, devem ser mais
atuantes.

Falou ainda sobre a regionalização dos trabalhos dos CONSEG.

Sobre a poluição na área do porto de Santos, especialmente na região da Ponta da
Praia  e  do  Estuário,  informou estar  tomando providências  no sentido  de manter
contatos  com autoridades  e  parlamentares,  no  sentido  desencadear  ações  para
melhorar  a  qualidade de vida dos munícipes,  pois  tem recebido reclamações de
munícipes residentes na área afetada.
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Falou sobre um ofício de agradecimento ao Secretário de Finanças, a respeito da
eficácia das ações desencadeadas por aquela Secretaria nos bares da Rua Oswaldo
Cochrane.

Em seguida a palavra foi passada ao Investigador Marcelo Mendes, que justificou a
ausência  do  Delegado  Titular  do  3º  DP/Santos,  que  em  virtude  de  outros
compromissos não pode comparecer hoje. 

Informou que nas dependências do 3º DP/Santos, haverá a ocupação de um espaço
ocioso, onde outrora funcionou a Cadeia Pública, que deverá acomodar instalações
da Academia da Polícia Civil, podendo ceder uma sala ao 3º CONSEG. 

Sobre o programa estadual de bonificação por resultados, o Investigador Marcelo
informou que no terceiro trimestre do corrente ano, o 3º DP/Santos e a 1ª Cia do 6º
BPM/I,  conseguiram cumprir  as metas e haverá a premiação dos policiais.  Falou
sobre as prisões em flagrante que têm ocorrido com maior frequência, com a prisão
de infratores que praticam crimes contra o patrimônio, o que deve melhorar ainda
mais a redução dos índices.

Após o presidente passou a  palavra  ao representante  da Guarda Municipal  que
disse estar representando o Coordenador com função de participar das reuniões do
3º CONSEG, que está envolvido na formação de novos profissionais e por isso se
ausentou nesta data.

O  vice-presidente  comentou  sobre  a  sinalização  deficiente  no  bairro  Aparecida,
havendo necessidade de ser restaurada, para melhor segurança de motoristas e
transeuntes, sendo recomendado pelo Presidente, que se enviasse comunicação a
CET/Santos. Ainda comentou sobre o problema da coleta de lixo na cidade.

Um munícipe comentou a respeito de caminhões particulares que têm circulado a
partir  das  23h30  na  cidade  a  fim  coletar  lixo  reciclável  durante  a  madrugada,
veículos estes que não possuem as mínimas condições de segurança para trafegar,
solicitando atenção da PM no sentido de fiscalizar tais veículos. 

O Comandante Alexandre informou que vai orientar o efetivo policial para ficar com
vistas e caso se constatem infrações de trânsito, haverá atuação policial.

Outro  munícipe  questionou  ao  Investigador  Marcelo  se  há  problemas  com  as
apreensões de bicicletas na cidade e se há alguma solução, tendo o Investigador
Marcelo  informado  que  há  uma  grande  quantidade  de  bicicletas  que  estão
apreendidas no 3º DP/Santos, assim como, muitas máquinas caça-níqueis que estão
entulhando as dependências do 3º DP, não havendo solução em curto prazo, porque
na cidade não há nenhum pátio que possa receber as bicicletas. 
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Houve o agradecimento por parte da munícipe Jussara Soares, pois, no mês de
outubro, após a última reunião do 3º CONSEG, tem ocorrido com frequência regular
a visita comunitária na Igreja São Benedito, por parte do Cabo PM De Sá.

Outro  munícipe  mencionou  sobre  indivíduos  em  atitude  suspeita  que  estão
circulando  no bairro  do  Embaré,  principalmente  na Av.  Pedro  Lessa,  solicitando
maior  presença  policial,  tendo  o  Comandante  Alexandre  anotado  e  dito  que
desencadeará operações policiais na localidade, ainda esta semana.

Sobre a reclamação de adolescentes que estavam se reunindo todos os dias por
volta  das  17h30,  na  Rua  Oswaldo  Cochrane,  próximo  da  Escola  Florestan
Fernandes  promovendo  arruaças,  os  munícipes  interessados  informaram  que  a
situação melhorou e eventualmente os adolescentes aparecem pelo local. 

Outro  munícipe  solicitou  informações  a  respeito  “base”  militar  localizada  no
Complexo  Rebouças,  onde  ora  tem viatura,  ora  não.  Além dos  esclarecimentos
operacionais, lembrou da importância desta base, uma vez que, sendo revitalizada
toda área – conforme obras iniciadas pela Prefeitura – há expectativa de um maior
contingente  de  pessoas  passarem  a  frequentar  o  local.  Não  seria  oportuno
aproveitar o momento para adequar – ouvida a Polícia Militar – as instalações em
questão?

Por fim a palavra foi passada ao membro nato da PM, Comandante Alexandre, que
comentou  que  no  último  mês  esteve  exercendo  a  função  de  Coordenador
Operacional do 6º BPM/I, retomando as atividades de Comandante da 1ª Cia no dia
de hoje, sendo que dentre as operações desencadeadas na cidade durante esse
período,  TODAS  TIVERAM  SUCESSO,  citando  entre  elas  a  Operação  Eleições
2014 (1º e 2º Turno), visita do Vice-presidente da República em 24OUT14, visitas do
Governador  Geraldo  Alckmin  que  veio  a  Santos  fazer  o  lançamento  de  obras
públicas, jogos de futebol na Vila Belmiro, dentre os quais a semifinal da Copa do
Brasil  (Santos  F.C.  x  Cruzeiro  E.C.),  Operação Finados,  Operação ENEM 2014,
onde o efetivo policial militar do 6º BPM/I foi empregado de forma maciça, inclusive
com redução das folgas, tendo todos correspondidos muito bem, fato que superou
as  expectativas  da  sociedade,  de  outros  órgãos  institucionais  (Poder  Judiciário,
Exército Brasileiro, INEP, CORREIOS) e também do Comando da Unidade.

Não havendo nenhum recurso com relação a composição da nova Diretoria, esta
deverá tomar posse na próxima reunião que ocorrerá no dia 08/12/14 às 18,45 h, no
salão paroquial da Igreja Nossa Senhora da Aparecida, localizada na Av. Afonso
Pena, 614.
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O Senhor Presidente convidou os presentes a degustarem lanche patrocinado pela
loja da Av. Epitácio Pessoa do Grupo Pão de Açúcar.

Quantidade de pessoas presentes: 16 (dezesseis) pessoas.

___________________ _________________

Geraldo Fernandes Alonso 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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