
                 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: 09/03/2015

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

Oscar José Salleé Barreto 1° Secretário

Geraldo Fernandez Alonso 2° Secretário

Emília I. O. Moreira Comissão de Ética

Vidal Fernandes Comissão de Ética

Membros Natos

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

Dra. Desirée P. Quintela Delegada 3° DP (representando)

Representantes de entidades:

Alexandre Almeida Costa Comandante 6° BPM/I

Marcelo Messias de Oliveira Guarda Municipal - Coordenador

José Rodrigues Liberado 2° Conseg – Presidente

Mario Bonamici 2° Conseg – Secretário

Bonifácio R. Hernando Filho 7° Conseg – Vice Presidente

José Carlos de Almeida COMEB – Presidente

Ivo Alberto Danin Soc. Melhoram. Bairro Pompéia – Diretor

Cláudio Salzedas da Costa Soc. Melhoram. Macuco – Vice Presidente

Milton Duarte Antunes CET-Santos Gerente Operacional

Agostinho Silvério de Souza Jr. Assessor Ver. Cacá Teixeira 

Munícipes

Júlio Domingues Rodrigues Munícipe
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Marcelo Mendes Munícipe

Antônio Bernardo Neto Munícipe

Denise Britto Munícipe

Osmar Domingos Vasques Filho Munícipe

Valkiria de Mendonça Munícipe

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

O Presidente iniciou a reunião com a apresentação do Tenente Coronel PM Alexandre de
Almeida Costa, que recentemente assumiu o Comando do 6º BPM/I e neste mês de março
estará fazendo visitas aos CONSEGs da cidade de Santos. 

Comentou sobre a importância do CONSEG na resolução de problemas que demandam
somatório de forças da comunidade, das entidades da sociedade organizada e dos órgãos
públicos. Mencionou sobre o trabalho policial, que não é a única solução para os problemas
de criminalidade, em virtude das muitas facetas que envolvem a questão (educação, saúde,
controle de armas, legislação forte, estrutura familiar sólida etc.). 

Em  virtude  de  outros  compromissos  profissionais  anteriormente  marcados,  o  Tenente
Coronel PM Almeida Costa não pode permanecer até o final da reunião, pedindo licença
para se ausentar. 

Em  seguida,  o  Presidente  iniciou  a  reunião  comentando  sobre  a  Portaria  CONSEG  nº
001/2015,  da  Coordenadoria  Estadual  dos  CONSEGs,  que  estabelece  o  calendário
unificado para o processo eleitoral, devendo ocorrer eleições no próximo mês de abril. Em
seguida foi  lido  o TERMO DE ABERTURA OFICIAL DO PROCESSO ELEITORAL,  cujo
texto vem a seguir:

 “Nesta  data,  os  Membros  Natos,  declaram  aberto  o  processo  eleitoral  que  tem  por
finalidade  escolher  a  próxima  diretoria  deste  CONSEG,  em  conformidade  com  o  que
preconiza o Regulamento dos CONSEGs, em seu artigo 74 alínea ‘a’. Considerando tratar-
se da primeira eleição após a aprovação do Regulamento vigente, poderão participar das
eleições  e  concorrer  aos  cargos  de  diretoria  todos  os  membros  efetivos  regularmente
cadastrados  no  CONSEG,  independentemente  da  quantidade  de  reuniões  das  quais
tenham  participado,  conforme  preconiza  o  artigo  116,  §  2°  do  Regulamento.  Para  as
próximas  eleições  deve  se observar  o  número  mínimo de  participação  em 10 reuniões
durante a gestão. Os interessados poderão inscrever chapas completas desde o momento
da abertura do processo eleitoral, que ora se inicia, até o término da reunião ordinária do
mês de outubro. Na reunião ordinária de novembro teremos a votação ou aclamação. No
mês de dezembro serão empossados os membros da diretoria durante a reunião ordinária.
O Edital de convocação às eleições será afixado em local público e de fácil acesso para
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amplo  conhecimento.  Os  membros  Natos  encontram-se  à  disposição  para  eventuais
esclarecimentos  de  dúvidas  quanto  às  normas  das  eleições  e  esclarecem  que  a  não
observância destas normas pode suscitar o indeferimento das candidaturas ou anulação do
pleito.  Esta  nota,  assinada  pelos  Membros  Natos,  Presidente,  Secretário  e  duas
testemunhas presentes à reunião será juntada aos autos do procedimento eleitoral”. 

Cumprida a formalidade, inclusive com as assinaturas de duas testemunhas presentes, o
Presidente passou a palavra ao investigador Marcelo que comentou sobre a apreensão de
uma droga nova havida por equipe do 3º DP/Santos. 

Essa droga deriva do LSD, é mais barata e mais potente que aquela. 

A  droga  é  muito  fácil  de  ser  dissimulada  em  objetos  pessoais  (até  mesmo  dentro  de
celulares).

 Essa apreensão (em uma barraca da Feira de Artesanato defronte ao SESC) decorreu da
investigação levada a efeito em virtude de um suicídio ocorrido no bairro Ponta da Praia em
dezembro de 2014, em que um jovem universitário pulou do apartamento no 26º andar do
prédio. 

A Drª. Desirée, ao ser questionada sobre a nova sistemática de registro de furto e roubo de
celulares,  esclareceu  que  agora  é  necessário  a  vítima  informar  o  número  do  IMEI
(International  Mobile  Equipament  Identity  –  Identificação  Internacional  de  Equipamento
Móvel) do aparelho, porque se faz necessário bloquear o aparelho. Para saber o IMEI do

aparelho o usuário descobre digitando *#06#

Passada  a  palavra  ao  representante  da  Guarda  Municipal,  o  Coordenador  Messias
comentou  que  a  Guarda  Municipal  realizou  280  atendimentos,  sendo  105  na  área  do
Embaré.

Comentou que houve a apreensão de um adolescente nas proximidades do colégio Cidade
de Santos, que havia praticado furto de celular, sendo conduzido à delegacia. 

Sobre o  terreno localizado na Av.  Siqueira  Campos entre a R.  Padre Anchieta  e a Av.
Senador Dantas, a Guarda Municipal tem realizado intervenções no local e as reclamações
estão sendo encaminhadas aos órgãos da municipalidade para adoção de medidas contra o
proprietário. 

Sobre  a  Rua  Antônio  Maia,  informou  que  a  Guarda  está  monitorando  o  local  onde
constantemente há descarte irregular de entulho. 

A palavra foi passada ao público, tendo uma munícipe moradora da R. Guaibê comentado
sobre uma invasão ocorrida na sua residência uma semana após o período do carnaval, que
ela desconfia que os autores sejam usuários de drogas que permanecem naquela rua. 

A munícipe não registrou a ocorrência na delegacia. 
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O investigador Marcelo informou que na semana passada houve a prisão de um infrator que
era procurado da justiça naquela rua e orientou a munícipe a registrar a ocorrência no 3º
DP/Santos. 

A  munícipe  solicitou  intensificação  do  policiamento  no  local,  sendo  respondido  pelo
Comandante  Alexandre  que  designará  ações  policiais  para  aquela  localidade  e
proximidades. 

Outro munícipe perguntou sobre o furto ocorrido neste final de semana na Policlínica da
Aparecida  (Rua  Alexandre  Martins),  sendo  respondido  pelo  investigador  Marcelo  que  a
ocorrência  já  havia  sido  registrada  no  próprio  sábado,  a  perícia  esteve  no  local  e  as
investigações estão em andamento com um suspeito em vista. 

Outro munícipe comentou que sobre a necessidade da participação popular para melhoria
das questões da segurança e que todos os presentes hoje nesta reunião, não desistam de
participar das próximas e divulguem aos seus familiares e amigos, pois, a persistência é que
leva a solução dos problemas. 

O Vice Residente do 7º CONSEG comentou que na última reunião um munícipe reclamou
sobre  o  atendimento  do  190,  perguntando  se  está  ocorrendo  outros  problemas,  sendo
esclarecido pelo Comandante Alexandre que pode ter ocorrido um congestionamento das
linhas e isso impede que uma pessoa tenha a sua ligação atendida de imediato, pois, muitas
vezes as linhas que devem ser utilizadas em situações de emergência, ficam ocupadas com
pessoas  que  fazem  as  solicitações  mais  diversas  possíveis  (funcionamento  de
estabelecimentos comerciais,  solicitação de ambulâncias, previsão do tempo, tráfego nas
estradas etc.) ou passando trotes.

Outro munícipe indagou ao Senhor Presidente se havia avançado o pleito da comunidade
em permanecer com a base da Polícia Militar junto ao Rebouças.

O Senhor Presidente informou que manteve contato com a Polícia Militar através de seu
Comando e, que, as dificuldades físicas existentes na referida base (falta de manutenção,
precariedade das instalações, etc.) é que tem dificultado uma maior permanência no local,
inclusive de estacionamento de viaturas. Essa condição quando do término das obras e,
com  o  natural  incremento  de  usuários  e  atividades  poderá  dificultar  o  desempenho  da
Polícia Militar.

O Senhor Presidente ficou de levar ao conhecimento da Municipalidade as dificuldades ora
observadas e tentar propor alguma melhoria.
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O Senhor Presidente ficou de levar ao conhecimento da municipalidade as dificuldades ora
observadas e tentar propor alguma melhoria.

No encerramento dos trabalhos o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e,
lembrou mais uma vez a necessidade de chapas concorrerem nas próximas eleições.

Pauta para próxima reunião a ser realizada no dia 13/04/2015 (segunda-feira):  Assuntos
Gerais e recebimento das inscrições de chapas do processo eleitoral 2015.

Quantidade de pessoas presentes: 25 (vinte cinco) pessoas.

____________________ _________________

Oscar José Salée Barreto José Carlos Nogueira

1° Secretário  Presidente

____________________ _________________

Dra. Desirée P. Quintela Alexandre da Silva

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