
                 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: 11/01/2016

Horário Início: 19:15 horas

Local: Associação de Melhoramentos do Bairro Ponta da Praia.

Membros da Diretoria presentes:

José Carlos Nogueira Presidente
Silvio Garcia Henriques Vice Presidente
Geraldo Fernandez Alonso 2° Secretário

Membros Natos

Dr. Jorge Álvaro G. Cruz 3° DP - Delegado Titular 

Representantes de entidades:

Hailton Santos Ouvidoria
Bonifácio Rodrigues H. Filho 7º Conseg - Presidente

Munícipes

Antonio Marcos Nogueira Munícipe
Regina Célia N. Sady Munícipe
Paula Regina N. Sady Munícipe
Jorge Gonçalves N. Neto Munícipe
Hilda A. F. Battan 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 deu esclarecimentos sobre os processos em andamento junto
ao MP.

Comentou-se  o  desempenho  das  Policias  -  Civil  e  Militar  –  em  relação  às
comemorações da passagem de ano, na cidade de Santos, onde não se verificou
nenhuma ocorrência digna de nota.

O planejamento foi cumprido sem deixar “brechas” para qualquer tipo de surpresas,
apesar de vários boatos que foram propagados.
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Enalteça-se o bom relacionamento existente entre o comando das operações e o
apoio da Guarda Municipal de Santos, bem como, da Prefeitura de Santos.

Foram utilizados alguns  drones  na  vigilância  das  praias  que  a  qualquer  tipo  de
movimento estranho comunicava-se com o apoio terrestre que cobria toda a região
da praia. Parabéns a todos envolvidos.

Também se comentou e, de maneira ENFÁTICA, a necessidade da Secretaria de
Segurança  do  Estado  de  São  Paulo  sensibilizar-se  com  relação  ao
dimensionamento dos quadros tanto da Polícia Civil como da Polícia Militar.

Torna-se cada dia mais evidente a falta de estrutura com que a Policia Civil vem
desempenhando suas funções.

Há reclamos da população com relação ao tempo de demora com que se deparam
aqueles que têm necessidade de registrar algum B.O., principalmente se, estiver em
andamento algum flagrante.

Talvez, esse fato, seja causa principal de SUB-NOTIFICAÇÕES de ocorrências.

É através do canal dos Consegs que a população pode se manifestar de maneira
franca,  mostrando  seu  desagrado  e  registrando  sua  indignação  para  que
providencias possam ser agilizadas, visto que os fatos se agravam exigindo ações
imediatas.

Quanto a Policia Militar a “descoberta” para que os policiais trabalhem em seus dias
de folga nada mais é do que camuflar a necessidade de quadros. Há necessidade
de enfrentarmos, de frente, essa situação.

Também há reclamos com relação ao funcionamento do “190”. Na necessidade de
comunicar algum fato/ocorrência não tem cabimento o serviço “de urgência” ficar
com  gravações  propondo  ao  munícipe  outras  possibilidades  de  atendimento.  É
urgente eliminar esse empecilho quando a população necessita de ajuda.

Devido ao adiantado da hora o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos.

Pauta  para  próxima  reunião  a  ser  realizada  no  dia  14/03/2016  (segunda-feira):
Assuntos Gerais. Horário de término da reunião: 20,45 horas.

Quantidade de pessoas presentes: 12(doze) pessoas.

____________________ _________________________
Geraldo Fernandez Alonso José Carlos Nogueira
2° Secretário Presidente

____________________ ___________________________
Dr. Jorge Álvaro G. Cruz Adro Luciano Gusmão Castelane
Delegado 3º DP/Santos Cap. PM Cmt 1ª Cia do 6º BPM/I 
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