
                 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: 11/04/2016

Horário Início: 19:10 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

Adro Luciano Gusmão Castelane  1ª Cia do 6º BPM/I – Comandante
Jorge Álvaro Gonçalves Cruz  3º DP – Delegado Titular

Representantes de entidades:

Hailton Santos Ouvidoria
Bonifácio R. Hernando Filho 7º Conseg - Presidente
Marco Vieira CET

Munícipes

Ana Maria Hernando Munícipe
Jorgino Nogueira Neto Munícipe
Josefa Vieira de Melo Munícipe
Vidal Fernandes Munícipe
José Sírio Borges Munícipe
Luciano Córdova Guimarães Munícipe
Felício Antonio A. de Souza Munícipe
Lucilene Cieplinski Munícipe
Luzia Francisco dos Santos Munícipe
Denise Ferreira Costa Munícipe
Bráulio Filgueiras Neto Munícipe

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

O Presidente iniciou colocando em discussão a ata da reunião anterior e a do mês
de Jan/16 – já distribuídas - que foram aprovadas. 

O Senhor Presidente deu esclarecimentos sobre os processos em andamento junto
ao MP.
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Em  seguida  passou  a  palavra  para  o  Membro  Nato  da  Policia  Civil  que  teceu
comentários  sobre  o  NECRIM  e  a  oportunidade  das  pessoas  terem  soluções
negociadas em audiência de conciliação.

Comentou também sobre os acontecimentos da Prossegur sob a visão dos fatos e
os desdobramentos da investigação.

Comentou que a quadrilha que agiu na cidade (provavelmente é de fora) que se
utilizou de equipamentos muito pesados – todos  estrangeiros – que limitou muito o
enfrentamento  por  parte  da  Polícia  Militar,  que  recebeu  reforços  das  cidades
vizinhas – São Vicente, Praia Grande, Cubatão – mas todo esse reforço não tinha
condições de enfrentamento devido ao potencial de fogo da quadrilha.

Sobre as investigações comentou que estão sendo pesquisadas todas as câmeras
de caráter público ou privado – para que seja possível resgatar todo o percurso da
quadrilha como ainda poder identificar alguns dos componentes.

Disse também que nenhuma hipótese esta descartada e que não pode acrescentar
mais detalhes para não prejudicar as investigações.

Foi questionado se não havia falha no entrosamento entre as policias Civil e Militar,
como por exemplo, por que não houve o fechamento da entrada da cidade e, se este
fato não está relacionado à falta de efetivos? Onde está, nessas circunstancias os
setores  de  inteligência  dessas  policias  que  não  conseguiram  identificar  tal
acontecimento? Onde está a estratégia de segurança para a cidade? O quê está
sendo pensado? Existem outros pontos vulneráveis na cidade?

Enfim  houve  um  amplo  debate  sobre  o  assunto,  sendo  inclusive  invocada  a
necessidade de mais câmeras de monitoramento por  parte  da municipalidade e,
cobrado também ações mais concretas por parte dos vereadores e do prefeito no
sentido de cobrarem o Estado na reposição dos contingentes da PM e PC aqui na
região.

O membro nato  da Policia  Militar  relatou  que foram efetuadas várias  rondas no
entorno do Colégio Olga Cury onde foram abordados vários alunos e não alunos, e
que essas rondas permanecerão até que se normalizem os fatos comunicados.

Também o representante da CET irá aumentar a fiscalização no local.  Aproveitou a
ocasião para solicitar a Policia Civil uma melhor tipificação das ocorrências sofridas
pelos seus agentes, sendo acolhido pelo Dr.  Jorge que envidará esforços nesse
sentido.

Outro  munícipe  apontou  problemas de  furtos  nas  imediações  da Avenida  Pedro
Lessa x Rua Galeão Coutinho.

Neste ponto foi discutida a falta de registros (BO) que em muitos casos podem ser
feitos  via  internet.  Foi  solicitado  que  a  Secretaria  de  Segurança  Pública  faça
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divulgação dessa via, pois a maioria das pessoas desconhece essa possibilidade ou,
como  foi  acrescentado  não  tem  experiência  em  preenchê-lo  e,  ao  esqueceram
alguns detalhes acabam por não ter prosseguimento por falta de dados.

Foi esclarecido que, com o acordo entre a Prefeitura Municipal de Santos e a Policia
Militar, através da Operação Delegada, aumentará o numero de integrantes de 40
para 80. A Prefeitura também deseja contratar, conforme lei já aprovada, integrantes
da Polícia Civil para atuarem em seus horários de folga.

Foi  também  comentado  a  implantação  –  por  parte  do  DEINTER  6  -  de  um
acompanhamento sobre os atendimentos nas delegacias de policia, onde é apurado
todo o atendimento.

Foi solicitadas instalações de lixeiras e poda de árvores na região da Avenida Mário
Covas e Rua República do Equador, devidamente anotado pelo representante da
Ouvidoria presente. Elogiou-se, as policias civil e militar, pois nessa área não houve
aumento da criminalidade.

A  CET  comentou  que  a  solicitação  de  inversão  de  mão  na  Rua  República  do
Equador está sendo analisada, informando que há necessidade de ampliação do
pontilhão no canal 6, autorização que foi solicitado ao Condepasa.

Foi solicitados esclarecimentos – por parte dos bancos – a relutância de fornecer ,
quando  solicitado,  imagens  de  suas  câmeras  para  a  polícia  civil  quando  de
investigações. Esclareceu-se que existe a necessidade de preservação das imagens
de seus clientes e, que respeitado isso, nada há contra.

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  09/05/2016  (segunda-feira):
Assuntos Gerais. Horário de término da reunião: 20,45 horas.

Quantidade de pessoas presentes: 19 (dezenove) 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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