
                 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: 09/02/2015

Horário Início: 19:00 horas

Local: Associação de Melhoramentos do bairro Ponta da Praia.

Membros da Diretoria presentes:

Jose Carlos Nogueira Presidente

Silvio Garcia Henriques Vice Presidente

Geraldo Fernandez Alonso 2° Secretário

Membros Natos

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

Dra. Lígia C. Villela R. Mello Delegada 3° DP (representando)

Representantes de entidades:

Ivanei Pinto de Mello Guarda Municipal

Toni Longobardi Deale/PMS

Adriana Paz Dearti/PMS

Marco Vieira CET

Elroy Monteiro Ornelas Assessor Ver. Douglas Gonçalves

Munícipes

Júlio Domingues Rodrigues Munícipe

Marcelo Mendes Munícipe

Josefa Vieira de Melo Munícipe

Maria das Graças Freitas Munícipe

Maria Elizabeth B. Baroni Munícipe

Rafael Vicente Baroni Munícipe

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

O Presidente iniciou com a aprovação por aclamação da ata da reunião anterior. 
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Em seguida, comentou sobre um terreno baldio que fica na Av. Siqueira Campos entre a R.
Padre Anchieta e Av. Senador Dantas, solicitando ao representante da Ouvidoria municipal
que verifique medidas que a municipalidade possa adotar para emparedar o terreno. 

Um  dos  munícipes  comentou  que  o  terreno  será  leiloado  nesta  semana,  mas,  há
necessidade  de  se  adotar  providências  contra  a  empresa  CRIAR ENGENHARIA  CIVIL,
proprietária do imóvel. 

Com relação à Polícia Militar o Comandante Alexandre comentou que determinou ações no
local, algumas pessoas foram abordadas e pesquisadas, mas, ninguém foi preso, pois, não
portavam objetos ilícitos ou possuíam pendências com a justiça. 

O mesmo munícipe reclamou que no bairro do Embaré, nas proximidades da Av. Pedro
Lessa,  tem ocorrido muitos furtos de veículos,  citando um caso que ocorreu no mês de
março de 2014, cujo suspeito de praticar o furto, foi preso recentemente pela PM quando
estava  com  o  carro  furtado,  naquelas  imediações,  e,  por  causa  disso,  solicitou  maior
intervenção  policial  na  localidade,  principalmente  de  quarta  para  quinta  feira,  tendo  o
Comandante  Alexandre  dito  que  vai  verificar  o  que  está  ocorrendo  e  se  for  o  caso
determinar ações policiais, pois, aquela não é uma área crítica de furto de veículos. 

O Comandante Alexandre comentou ainda que exceto por uma ocorrência de tentativa de
homicídio que houve na área da 1ª Cia, que ao que tudo indica, foi motivada por vingança, o
mês de janeiro de 2015 foi tranquilo. 

Ainda comentou que sobre o óleo que é descartado irregularmente por um vendedor de
pasteis que fica na Praça Coração de Maria (bairro Ponta da Praia), deixando o chão todo
contaminado e causando risco de queda às pessoas que passam no local, fato noticiado na
reunião de setembro de 2014, já mandou uma guarnição no local, entretanto, repassou ao
Cabo  PM  De  Sá,  que  se  faz  presente,  que  vá  ao  local  e  de  novas  orientações  ao
comerciante. 

A palavra foi passada à Drª. Lygia, Delegada do 3º DP/Santos que agradeceu a presença
dos  munícipes,  esclarecendo  que  hoje  está  representando  o  Dr.  Jorge  Cruz  (Delegado
Titular), que não pode vir à reunião, dizendo que o 3º DP/Santos está de portas abertas à
população e que atualmente está com diversas investigações em andamento, cujos detalhes
não podem ser fornecidos para não atrapalhar nas investigações, que inclusive contam com
interceptações telefônicas autorizadas judicialmente. 

A  palavra  foi  passada  ao  representante  da  Ouvidoria,  que  comentou  sobre  o
estabelecimento comercial na Rua Oswaldo Cochrane, onde funcionava o Bar Saturnino,
que foi objeto de reclamação na reunião de outubro de 2014, porque havia concentração de
moradores em situação de rua que dormiam no local durante a noite, fazendo muita sujeira,
porque comiam e faziam suas necessidades no local, além de fazer sexo e abusar do uso
do álcool, esclarecendo que o estabelecimento foi notificado e o problema foi solucionado,
passando  a  funcionar  um  novo  restaurante,  não  havendo  mais  a  concentração  de
moradores em situação de rua. 

Aproveitando a resposta sobre tal demanda, o mesmo munícipe que fez a reclamação em
outubro  de  2014,  agora  comentou  que  o  problema  passou  para  um  estabelecimento
comercial que inaugurou e logo em seguida fechou, localizado na R. Conselheiro Ribas com
Rua Delfim Moreira, tendo o representante da Ouvidoria anotado e dito que irá verificar a
situação. 
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Passada  a  palavra  ao  representante  da  CET,  comentou  a  respeito  das  operações  em
conjunto  com a  Polícia  Militar,  principalmente  na  fiscalização  de  caminhões,  que  nesta
semana deve ocorrer principalmente nos bairros do Macuco e Ponta da Praia. 

Outro munícipe reclamou a respeito do lixo descartado irregularmente e depois do horário
da coleta na região da Rua Oswaldo Cochrane, mencionando que há acúmulo de lixo nos
finais de semana; o representante da Ouvidoria anotou a reclamação e deve repassa-la a
Secretaria do Meio Ambiente. 

Um  munícipe  questionou  o  representante  da  Guarda  Municipal  de  Santos,  sobre  a
fiscalização de descarte irregular de entulho, tendo o GM Ivaney dito que a Guarda tem
fiscalizado e que só no bairro do Estuário houve 12 (doze) autuações. 

O Senhor Presidente informou sobre a ausência do patrocínio do Grupo Pão de Açúcar é
provocado por um incêndio nas dependências da loja da Av. Epitácio Pessoa.

Pauta para próxima reunião a ser realizada no dia 09/03/2015 (segunda-feira):  Assuntos
Gerais.

Quantidade de pessoas presentes: 16 (dezesseis) pessoas.

____________________ ___________________

Silvio Garcia Henriques José Carlos Nogueira

Vice Presidente Presidente

____________________ _________________

Dra. Ligia C.Villela R. Mello Alexandre da Silva

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