
                 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: 08/06/2015
Horário Início: 19:00 horas
Local: Associação de Melhoramentos do Bairro Ponta da Praia.

Membros da Diretoria presentes:

Jose Carlos Nogueira                                     Presidente
Geraldo Fernandez Alonso                             2° Secretário
Jussara Soares          Diretora Assuntos Comunitários

Membros Natos

Ten. PM Diogo Rodrigues                              6º BPM/I – 1ª Cia (representando)

Representantes de entidades:

Gelson Rabelo Reis                                         Guarda Muni. Santos - Supervisor
Marco Vieira                                                      CET - Santos 

Munícipes

Jorgino Nogueira Neto                                        Munícipe
Hilda A. F. Battan                                                Munícipe

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

Informou que  por  um motivo  técnico  houve  falha  na  divulgação  da  ata  da
reunião anterior, mas tentará regularizar para a próxima reunião. 

O Presidente iniciou a reunião com a apresentação do Tenente Diogo, e 
passou-lhe a palavra. 

O mesmo fez  suas  apresentações,  dizendo que  participava  com prazer  da
reunião, e que estava disposto a estender seus esforços naquilo que fosse
necessário. 
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Em  seguida,  o  Presidente  passou  a  palavra  ao  representante  da  Guarda
Municipal,  Sr.  Reis, que também fez sua apresentação, dizendo que estava
representando a Guarda,  e que estava a disposição da Comunidade,  e em
especial das solicitações feitas na reunião. 

Em  seguida  o  Sr.  Marco  da  CET  teceu  alguns  comentários  em relação  à
reunião anterior, sobre o distanciamento entre os pontos de ônibus, que vem
sendo  tomado como padrão  por  volta  de  400  metros  entre  os  pontos,  por
serem diretrizes recomendadas para o caso, para inclusive dar uma melhor
fluidez ao trânsito das vias. 

Um dos presentes solicitou o deslocamento do ponto, próximo a Igreja de São
Benedito,  na  Afonso  Pena,  e  que  já  havia  fundamentado  e  tomada  às
providências que o caso merece. 

Outro munícipe informou na reunião que os portões de alumínio da Policlínica
da Afonso Pena, foram furtados, e não há qualquer indício, visto que não há
câmeras na mesma, e fez pedido para que se oficie a Prefeitura, no intuito de
solucionar esses furtos. 

Ainda naquela região, em frente à Policlínica, a bomboniere foi roubada por
duas vezes, na Praça Fernandes Prestes, onde na última levaram R$ 5.000,00,
mostrando que há uma insegurança naquela região. 

Solicitou ainda que fossem instaladas câmeras na região e que a iluminação
melhorada, por parte da Municipalidade. 

Ainda na região, estão fazendo uma obra para instalação de uma Drogaria, e
houve furto de material e ferramentas da obra. 

Outro munícipe informou que na Afonso Pena nº 362, e Osvaldo Cochrane, os
furtos e trafico de drogas vem ocorrendo com frequência, e, é necessário que
providências sejam tomadas, quer seja com a construção de um muro, ou algo
que venha a trazer um pouco mais de tranquilidade na região, que marca um
incremento de furtos e roubos de forma acentuada. 

Foi solicitado na reunião tanto para a Polícia Militar, e a Guarda Municipal, seus
representantes,  que passem com mais  periodicidade na região,  para  tentar
minimizar os problemas que vem ocorrendo.
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Comentou-se o caso de encontro de uma menor, feito  via rede social, por ela e
com o aliciador, na Padaria Arco Iris, e que o pai da menor foi no lugar dela, e
houve briga com o rapaz, havendo envolvimento com outros que estavam na
Padaria, que deixaram lesões no rapaz. 

Disse ainda que na Poupa Farma, da Afonso Pena, onde era a Padaria Cidade
de Santos, uma senhora, foi comprar remédios, estava na fila do caixa, quando
um rapaz apareceu na porta, e perguntou, de quem era o carro estacionado no
mesmo, apresentou-se essa Senhora, dizendo que era dela, e em seguida, o
meliante mostrou uma arma, e pediu-lhe a chave do carro, e ela foi obrigada a
dar a chave, e o meliante saiu dali com o carro. 

Mencionou o fato para conhecimento de todos. 

O Senhor  Presidente  ficou de levar  ao  conhecimento  da Municipalidade as
dificuldades ora observadas e tentar propor alguma melhoria. Irá tentar junto
aos órgãos públicos  alguma possibilidade de implantação de medidas para
melhorar a segurança das áreas. 

No encerramento dos trabalhos o Senhor Presidente agradeceu a presença de
todos. Pauta para próxima reunião a ser realizada no dia 13 de Julho de 2015:
Assuntos Gerais.

Quantidade de pessoas presentes: 08 (oito) pessoas.
 
 
 
____________________                                    _________________
Geraldo Fernandez Alonso                                José Carlos Nogueira
2° Secretário                                                      Presidente
 
____________________                                   _________________
Dr. Jorge Álvaro G. Cruz                                   Diogo Rodrigues
Delegado 3º DP/Santos Ten. PM Cmt 1ª Cia do 6º BPM/I
  (representando)
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