
                 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: 12/10/2015
Horário Início: 19:30 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 Adro Luciano c. Castelane 6º BPM/I – 1ª Cia

Representantes de entidades:

Júlio Domingues Rodrigues 1º Conseg – Secretário
Hailton Santos Ouvidoria
Bruno Melo da Cruz Ass. Hab. Vila Sapo - Presidente
Marco Vieira CET
Agostinho S. Souza Junior Assessor Vereador Cacá Teixeira

Munícipes

Denise Ferreira Costa Munícipe
Vidal Fernandes Munícipe
Josefa Vieira de Melo Munícipe

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

O  Presidente  iniciou  colocando  em  discussão  a  ata  da  reunião  anterior  –  já
distribuída - que foi aprovada por aclamação. 

O  Senhor  Presidente  informou  ter  recebido  da  Coordenadoria  Estadual  dos
Conseg’s  o  ofício  homologatório  140/2015  reconhecendo  a  posse  da  Diretoria,
encerrando-se assim o ciclo eleitoral.

Também informou dos bons resultados que advieram do trabalho conjunto com o
Ministério Público, através da Promotoria Comunitária, cuja reunião plenária ocorrerá
no próximo dia 29 de Outubro.

Também informou, parabenizando, a reativação do 1º Conseg/Santos.
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Passada a palavra ao membro nato da Polícia Militar Capitão Castelane, o mesmo
comentou sobre o espetaculoso assalto ocorrido na data de hoje, quando um grupo
assaltou o Shopping Ferry Boat Plaza (das balsas), tendo a ousadia de assaltarem
também uma das barcas de passageiros, fugindo através de barco pelo estuário.

Comentou  que,  passava  pelo  local  uma  das  barcas  de  Guarda  Aduaneira  que,
pressentindo  os  fatos  tentou  acompanhar  os  larápios,  tendo  o  cuidado  de  não
revidar os tiros recebidos, por saberem da existência de reféns na embarcação.

Desembarcaram através do Canal  7,  tendo a perseguição continuada através de
carro e a pé. Conseguiram deter 2 deles (sendo 1 menor) e o restante consegui
fugir.  Foram  encontrados  ainda  um  colete  e  uma  arma  que  nesses  casos  são
descartados para descaracterizar os infratores. Disse não alongar-se mais para não
atrapalhar as investigações.

Comentou que, devido à repercussão dos fatos o flagrante ainda tinha continuidade
na Polícia Civil, o que talvez justificasse a ausência de seus representantes.

Comentou ainda que, em patrulhamento, um policial estranhou o procedimento de
dois motociclistas na rua e, mandou-os parar. Consultando os dados no Centro de
Operações  constatou-se  que  uma  delas  era  furtada  sendo  os  mesmos
encaminhados ao DP.

Em seguida, a palavra foi aberta a comunidade, e um munícipe comentou sobre o
excessivo NÚMERO de moradores de rua que perambulam na esquina das ruas
Alexandre Martins x Ministro João Mendes.

Devido ausência de representantes da Guarda Municipal não pudemos obter outras
informações.  No  entanto,  chama atenção o  fato  de  os  representantes  do  Poder
Público  dificilmente  anteciparem  providencias  antes  das  reclamações  da
comunidade.

Outro  munícipe  reclamou um maior  policiamento  ostensivo  por  parte  da  PM,  na
região da Vila Sapo, onde desconhecidos tem aparecido para buscarem drogas.

Solicitaram também a CET averiguações com relação a placas de sinalização de
transito – fora de padrão – que se visualiza na região, possivelmente colocadas por
caminhoneiros infratores para livrarem-se de multas.

Outro munícipe solicitou uma maior atenção das autoridades, no sentido de coibirem
abusos que se verificam em estabelecimentos ao longo da Av. Fernando Costa.

O representante da CET Sr.  Marco pediu a palavra,  solicitando registro  em ata,
elogios ao desempenho do 6º Batalhão (BPM/I) pela obtenção de premio relativo ao
desempenho da tropa, referente ao 2º Trimestre/2015, onde obteve o 4º lugar no
Estado de São Paulo.

Devido à ausência de representantes da Guarda Municipal de Santos, o assunto de
Pauta relativo a “Armar ou não a Guarda Municipal” foi adiado.
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Pauta  para  próxima  reunião  a  ser  realizada  no  dia  09/11/2015  (segunda-feira):
Assuntos Gerais.

Quantidade de pessoas presentes: 12 (doze) pessoas.

____________________ ___________________
Silvio Garcia Henriques José Carlos Nogueira
Vice Presidente Presidente

____________________ _________________

Adro Luciano Gonçalves Castelane
Delegada 3º DP/Santos Cap PM Cmt.1ª Cia do 6º BPM/I 
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