
                 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: 14/03/2016

Horário Início: 19:00 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

2º Sgt. Gilberto André de Oliveira  1ª Cia do 6º BPM/I 

Representantes de entidades:

Hailton Santos Ouvidoria
Agostinho S. Souza Filho Assessor Vereador Carlos Teixeira
Marco Vieira CET

Munícipes

Luiz Alonso Ferreira Munícipe
Jorgino Nogueira Neto Munícipe
Josefa Vieira de Melo Munícipe
Vidal Fernandes 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.

Um dos munícipes solicitou a CET avaliar a possibilidade de tornar MÃO ÚNICA em
todo seu trecho a Rua República do Equador, ou seja,  inverter a mão do trecho
compreendido entre Av. General San Martim e Rua Maestro Heitor Villa Lobos, ou
tornar  esse  trecho  mão  dupla  como  o  trecho  compreendido  entre  as  Ruas
Governador Fernando Costa e Maestro Heitor Villa Lobos.

Tal solicitação está relacionado com a dificuldade de ônibus de turismo que visitam o
Museu do Mar dirigir-se diretamente ao Praiamar Shopping em linha reta, ao invés
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do  que  ocorre  hoje,  que  têm  que  percorrer  várias  ruas  e  voltas  (às  vezes  se
perdem).

Também foi solicitado, mais uma vez, atenção com relação aos moradores de rua
que, conforme previsto descem a serra para desfrutar de nossas praias.

Sendo consenso da administração local que se trata de um problema de caráter
social e não policial, há de se fazer uma rediscussão do tema, visto que ao não
aceitarem/concordarem com o auxílio (e obrigação) que a Prefeitura oferece, tem
que,  em  contrapartida  tomarem  providencias  para  que  não  importunem  os
moradores locais, havendo, portanto necessidade de recambiá-los as suas origens.

Outro munícipe solicitou a intervenção da Policia Militar para eliminar os problemas
causados pelos estudantes do Colégio Olga Cury, nas saídas das aulas. 

Esses estudantes agrupam-se e chegam a provocar a interrupção das Ruas Ministro
João Mendes e Antenor Bué, o que tem ocasionado rusgas com quem transita por
essas ruas.  Solicita  ainda,  a  presença da CET no sentido  de liberar  o  fluxo  de
veículos

Foi ainda solicitada uma maior vigilância por parte da Policia Militar fazer rondas
ostensivas nessa região, pois tem havido furtos de motos dos prédios ali existentes.

Foi também solicitado a Policia Militar a intensificação de vigilância no quadrilátero
das  Ruas  Piratininga,  Ricardo Pinto,  Arabutan e  Pirajá  da  Silva  (e  as  ruas que
compõem esse miolo), visto ter aumentado o número de furtos de imóveis na região.

Devido ao aumento de agressões físicas sofrido pelos seus agentes – em serviço -
foi  solicitado  pelo  representante  da  CET  um  maior  cuidado  por  parte  das
Autoridades Civis no sentido de elaborarem o BO de uma maneira mais incisiva nas
descrições  das  agressões,  visto  que  os  agentes  não  estão  conseguindo  dar
prosseguimento processual  uma vez que não ficam caracterizadas as agressões
sofridas.

Devido ao adiantado da hora o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos,
convidando a todos a fazerem um lanche, gentilmente ofertado pela Rede Pão de
Açúcar loja da Av. Epitácio Pessoa, que agradecemos.

Pauta  para  próxima  reunião  a  ser  realizada  no  dia  11/04/2016  (segunda-feira):
Assuntos Gerais. Horário de término da reunião: 20,45 horas.

Quantidade de pessoas presentes: 11(onze) 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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