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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA MENSAL DO 3º CONSEG/SANTOS

Data: 12/01/2015

Horário Início: 19:00 horas

Local: Rua Heitor Villa Lobos, 160.

Membros da Diretoria presentes:

Jose Carlos Nogueira Presidente

Silvio Garcia Henriques Vice Presidente

Oscar José Sallée Barreto 1° Secretário

Geraldo Fernandes Alonso 2° Secretário

Jorgino Nogueira Neto Comissão de Ética

Vidal Fernandes Comissão de Ética

Membros Natos presentes:

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

Representantes de entidades:

Marcelo Messias de Oliveira Guarda Municipal Santos – Coordenador

Marco Vieira CET

Costabile Flauto Neto 6° BPMI

Munícipes:

Jucilene da Cruz Cerqueira Munícipe

Maria Elizabeth B. Baroni Munícipe

Osmar Domingues Vasques Filho Munícipe

Carlos Pereira Munícipe
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A reunião foi aberta pelo Presidente que cumprimentou a todos dando boas vindas pelo
início de 2015 e agradeceu o comparecimento dos presentes. 

Pois em pauta a discussão e aprovação da ata anterior sendo aprovada por unanimidade.

Em seguida o Presidente passou a palavra ao membro nato da PM, Comandante Alexandre
que  comentou  sobre  o  policiamento  realizado  na  orla  da  praia  por  meio  do  efetivo  da
Operação Verão, que está atuando desde o dia 26DEZ14, devendo permanecer até o dia
18FEV15  abrangendo  o  período  do  carnaval,  executando  diversas  modalidades  de
policiamento (a pé, viaturas, bicicletas), desde as 07h até a madrugada. 

Além do efetivo da Operação Verão, também está atuando na cidade o efetivo do Comando
de Policiamento de Trânsito, com policiais especializados na fiscalização de trânsito, o que
deve  demandar  maior  cuidado  das  pessoas  em  trafegar  em  condições  regulares  pela
cidade. 

Ainda comentou a respeito dos eventos ocorridos no réveillon na orla da praia, esclarecendo
que  houve  sim  algumas  ocorrências  de  roubo  noticiadas  pelas  pessoas,  porém,  não
registradas  na  delegacia,  que  foram  praticadas  por  oportunistas,  mas,  não  ocorreu
“arrastão” na praia, conforme muitas pessoas na cidade têm dito ter ocorrido, explicando o
seguinte: em um local de aglomeração de pessoas, como foi o caso da população que se
concentrou na faixa de areia da praia para assistir a queima de fogos, caso ocorra uma
ocorrência  de  roubo,  quando  a  vítima  grita  “pega  ladrão”,  o  infrator  corre  e  toda  uma
multidão no entorno também corre; daí instala-se o pânico naqueles que não sabem o que
de  fato  ocorreu  e  essas  condutas  acabam  gerando  a  falsa  percepção  de  que  muitas
pessoas estão sendo atacadas. 

Sobre a atuação policial  havida na Avenida Vicente de Carvalho defronte a boate Moby
Dick, local onde jovens se aglomeram nos jardins da praia e no leito carroçável da avenida e
lá permanecem consumindo bebidas alcoólicas, quando a Polícia Militar em conjunto com a
CET precisou liberar o tráfego na avenida da praia e naquela localidade às 04h do dia 1º de
janeiro, quando da aproximação das viaturas da PM, houve arremesso de garrafas, latas e
pedras  contra  os  policiais  e  as  viaturas,  demandando  uma  ação  enérgica,  onde  foi
necessário o emprego de técnicas e munições antitumulto para fazer cessar a quebra da
ordem pública, não havendo notícia de feridos em decorrência da ação policial. 

Em seguida o Presidente passou a palavra ao Coordenador Messias da Guarda Municipal
de Santos que se apresentou como o responsável pela Zona Leste e região de morros da
cidade  e  comentou  sobre  o  réveillon  na  praia,  que  apesar  de  algumas  ocorrências  de
desordem, pode ser considerado bastante tranquilo. 

Comentou sobre a atuação da Guarda Municipal na orla da praia, mencionando sobre o
efetivo, alterações de horário, viaturas e equipamentos que foram colocados à disposição
para atender à população local e aos turistas durante a temporada de férias de verão. 

A Guarda Municipal fiscaliza a prática desportiva na praia e possui uma cartilha com os
horários e recomendações aos munícipes. 
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O efetivo da Guarda Municipal está sendo reforçado com novas contratações por concurso
público. A atuação da Instituição tem ocorrido na fiscalização de condutas que afrontem o
Código de Posturas do Município. 

Terminada a fala,  a palavra foi  passada aos munícipes,  tendo um munícipe comentado
sobre os estacionamentos de viaturas da PM na cidade, em locais onde há demarcação de
vagas  para  os  veículos  oficiais,  solicitando  que  seja  revisto,  pois,  em muitos  casos  as
viaturas  estacionam  sobre  praças  onde  há  espaço  físico  para  tanto,  sem  atrapalhar  o
trânsito de pedestres e as vagas reservadas para viaturas próximas dos locais, poderiam ser
disponibilizadas à população. 

Sobre este assunto, o representante da CET comentou que está em andamento o estudo de
reserva de vagas para viaturas da Polícia Militar, Civil,  Guarda Municipal e CET, dizendo
que está aguardando as indicações da Polícia Militar, o que foi ratificado pelo Comandante
Alexandre sobre o estudo e os locais. 

Outro munícipe reclamou a respeito da perturbação do sossego que ocorre no bar Dois
Santos, localizado na Av. Pedro Lessa com R. Major Santos Silva em que há promoções às
quartas-feiras, solicitando fiscalização da Guarda Municipal. 

Também  comentou  que  vê  clientes  do  bar,  saindo  do  estabelecimento  e  assumindo  a
direção de veículos, dirigindo sob efeito de álcool ao sair do bar. 

A respeito da fiscalização dos condutores suspeitos de dirigir sob efeito de bebida alcoólica,
o Comandante Alexandre comentou que realizará ações policiais no local. 

O mesmo munícipe reclamou sobre um terreno baldio existente na Av. Siqueira Campos
próximo da R. Padre Anchieta, onde se concentram desocupados que consomem drogas e
fazem  sexo,  sendo  que  alguns  deles  praticam  pequenos  roubos  contra  moradores  da
localidade. 

O  Comandante  Alexandre  comentou  que  as  viaturas  deverão  ir  ao  local  averiguar  a
presença  de  eventuais  infratores,  esclarecendo  que  apesar  de  abordar,  pesquisar  e
eventualmente  efetuar  prisões,  não  tem  como  garantir  que  após  a  atuação  policial  os
desocupados não voltem ao local. 

O representante da CET comentou que este mês será ativado na cidade o pátio de veículos
rotativo (para o máximo de 30 dias de permanência), o que deve melhorar a capacidade de
fiscalização,  pois,  a  empresa que venceu a licitação e obteve a concessão,  possui  três
guinchos que podem remover caminhões. 

Além disso, a CET tem realizado ações de fiscalização de caminhões em conjunto com a
Polícia Militar na cidade, o que tem surtido resultados positivos. 
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Ao final o Presidente lamentou mais uma vez a ausência de representantes da Prefeitura,
uma  vez  que,  as  demandas  por  parte  da  população  são  constantes  e,  diversas
considerações são feitas que, poderiam ser respondidas pelos representantes ausentes.

Não havendo mais nenhuma questão o Presidente convidou a todos a tomarem um lanche
patrocinado pelo Grupo Pão de Açúcar, loja da Av. Epitácio Pessoa. 

Ao fim o Presidente comunicou que a próxima reunião ocorrerá no dia 09 de fevereiro de
2015, na Sede da Sociedade de Melhoramentos do Bairro Ponta da Praia.

Quantidade de pessoas presentes: 14 (catorze) pessoas.

____________________ _________________

Oscar José Sallée Filho 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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