
                 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: 13/07/2015

Horário Início: 19:00 horas

Local: Associação de Melhoramentos da Ponta da Praia.

 Membros da Diretoria presentes:

José Carlos Nogueira                                             Presidente

Silvio Garcia Henriques                                          Vice Presidente

Geraldo Fernandez Alonso                                     2° Secretário

Jussara Alves Soares           Diretora de Assuntos Comunitários

 Membros Natos

Alexandre da Silva                                                6º BPM/I – 1ª Cia. Comandante

Dr. Jorge Álvaro Gonçalves Cruz                          Delegado Titular 3° DP

 Representantes de entidades:
Ademir Pestana         Vereador 
Fernando Scherer         Assessor Vereador Ademir Pestana
Hailton Santos         Ouvidoria Municipal

Meire dos Santos Silva                   Guarda Municipal Santos - Inspetora

Bonifácio R. Hernando Filho                                 7° Conseg – Presidente

Fernando Rocha         Associação Bairro do Macuco

Munícipes

Jorgino Nogueira Neto                                          Munícipe

Vidal Fernandes                                                    Munícipe

Nilson Sartori                                   Munícipe

Hilda Aparecida                                                     Munícipe

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

Em seguida, o Presidente iniciou a reunião colocando em discussão e aprovação as

atas das reuniões anteriores, sendo que foram aprovadas, sem objeção.
A  seguir  o  Senhor  Presidente  informou  que  o  Sr.  Oscar  estava  com  a  filha
hospitalizada, não podendo comparecer e o Sr. Marco da CET justificou. 

O Sr.  Marco deixou o telefone,  para que fosse passado a Sra.  Jussara,  para que
conversassem sobre  o  terreno da Afonso Pena,  vez  que  houve  conversas com o
Secretário de Obras, pois existem invasões de pessoas no referido terreno.

O terreno fica quase ao lado da Igreja São Benedito da Afonso Pena, com ocorrências

de roubos, furtos e etc. 

Com  relação  ao  terreno  do  canal  4,  foi  murado,  houve  agradecimentos  pelas

providencias tomadas.
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Houve  um  desabafo,  por  parte  do  Presidente,  que  disse  estar  sentindo  que  a

Prefeitura  não  está  correspondendo  em  função  dos  problemas  levados  até  ela,

principalmente a Ouvidoria. 

São feitos convites para que representantes compareçam as reuniões, mas não há

resposta. 

Em seguida foi passada a palavra para o Dr. Jorge do 3º DP, que informou haver

investigação quanto a delitos na área do 4º DP, sobre roubos de residências, havendo

pessoas detidas pela PM nos feriados, e agradeceu a Policia Militar pelo seu esforço.

A  Polícia  Militar  conseguiu  prender  na  Alfaia  Rodrigues  meliantes,  havendo  três

ocorrências correspondentes a casal de professores, já estão conseguindo identificar,

o roubo. No caso um ficou no carro,  um menor e três maiores.  Os maiores foram

presos,  prisão  temporária.  A PM ao verificar  os  maiores,  constatou que não tinha

passagem,  mas  quer  queira  ou  não  estavam  juntos  de  uma  quadrilha,  diga-se

totalmente tranquilos. 

Outro  fato  ocorreu  no  Embaré,  com  arma  de  brinquedo,  roubaram,  dentre  um

supermercado pequeno, no entanto três foram presos. 

Salientou para  ficarmos atentos, pois há  outros ladrões a solta praticando assaltos. 

Um dos que foram presos este final de semana foi o Sr. Patrick Vieira, por furto, mas

acredita-se que logo estará solto. Outro, o Bolinha ficou preso por 4 dias, à mãe foi lá

e conseguiu sua liberdade. 

Apenas para orientar, tem ocorrido de virem da Grande São Paulo, em carro e moto,

na famosa saidinha de banco, dois com moto interpelam a pessoa levam o dinheiro,

fogem com a moto,  vão em direção do carro,  jogam no carro  que está em lugar

diferente, e deixam o fruto do roubo lá e vão embora na moto. 

Assim,  se  eles  forem  pegos,  não  terão  nenhum  produto  do  roubo,  e  depois  vão

embora, em direção a São Paulo, e lá dividem o que roubaram. 

Outro fato relatado foi no canal 7, onde roubaram duas televisões, na Ana Pimentel,

arrombaram a garagem e levaram o estepe. 

A  Sra.  Meire,  representando  a  Guarda  Municipal,  disse  que  há  patrulha  junto  às

escolas, mas mesmo assim há ocorrências, e que a grande maioria não gosta de fazer

Boletim de Ocorrência. 

Outro ponto que merece atenção é no terreno que fica atrás do PS da Zona Leste.

Outro ponto estavam roubando o aço dos postes, lá. Outro ponto está nos quiosques

do Embaré, onde pessoas de São Vicente aparecem para tomar conta de carros, aí

colocam de forma irregular e vem a CET e multa. 

A PM vira e mexe coloca os autores para correr, mas não tem jeito, pois é só sair dali

que eles voltam. Foi sugerido a vinda da Secretária de Assistência Social.

Foram mencionados ainda tocas com camas entre a Osvaldo Cruz e Afonso Pena,

Deveria ocorrer uma campanha de descarte principalmente na Ponta da Praia, visto
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que  é  uma  vergonha.  Clama-se  por  um  país  novo,  com  campanhas  dirigidas,

principalmente  para  a  educação,  mas  com  foco  de  forma  diferente,  trazendo  o

cotidiano para a sala de aula, sem que seja desprezado o ensinamento atual, mas

com um viés voltado para o cidadão, do futuro, mas infelizmente falta vontade política.

Há leis, mas não existe fiscalização. 

Outro  aspecto  estão  roubando  em casa,  por  isso  atenção  redobrada.  Foi  dada  a

palavra  ao  vereador  Ademir  Pestana,  que  enfatizou  algumas  leis  que  fez,

principalmente de banco, na sala de espera (impedimento visual do caixa), mas disse

que falta voluntariado, participação, é uma realidade. 

Disse que o vereador não pode dar ordem, mas mesmo assim, coloca-se a disposição.

Foi dito ainda, por munícipe, que as pessoas em geral estão acomodadas em sua

função, e ficam a esperar, por uma comunicação das autoridades. 

Foi questionado ainda sobre a Rua Rei Alberto se não cabem faixas, e ficou o pedido

ao  vereador.  O  Sr.  Nilson  fez  uma  série  de  questionamentos,  visto  que  possui

inúmeros protocolos junto ao poder público, e a máquina parece estar emperrada e o

cidadão não vê o seu problema resolvido, pois parece que há conivência do poder

público, exige-se enorme burocracia para registrar os fatos e, providencias nenhuma. 

Falou ainda do lixo limpo que vai para São Paulo, e os vereadores e Prefeitura, não

fomentam, para que se torne viável uma cooperativa, ou Empresa, que poderia em

princípio, acolher os elementos de rua, claro se quisessem. 

A  Senhora  Jussara,  continuam  os  mesmos  problemas,  houve  o  fechamento  da

entrada com tapume, mas já foi derrubado. Ela mora na região da Antônio Maia, faz 22

anos, onde há cracolândia e prostituição.

Continua solicitação sobre o Centro Comunitário,  sobre uma atuação mais efetiva.

Ainda foi dito sobre a incidência de furtos e roubos na região do parquinho na Afonso

Pena.  No encerramento dos trabalhos o Senhor Presidente agradeceu a presença de

todos  e,  lembrou  a  necessidade  da  presença  de  mais  interessados  nas  reuniões

mensais.

Pauta  para  próxima  reunião  a  ser  realizada  no  dia  10/08/2015  (segunda-feira):

Assuntos Gerais, e provavelmente a Presença do Promotor Dr. Carmello – Promotoria

Comunitária.

Quantidade de pessoas presentes: 16 (dezesseis) pessoas.

 

 ____________________                                    _________________

Geraldo Fernandez Alonso                                José Carlos Nogueira

 2º Secretário                                                      Presidente

  

____________________                                   _________________

Dr. Jorge Álvaro Gonçalves Cruz                   Cap.PM 6° BM/I Alexandre da Silva

Delegado 3º DP/Santos                                  Comandante 1ª Cia  6º BPM/I
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