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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA MENSAL DO 3º CONSEG/SANTOS

Data: 13/06/2016

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

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

Representantes de entidades:

José Silva de Jesus Guarda Municipal Santos
Hailton Santos Ouvidoria
Marco Vieira CET

Munícipes

Jorgino Nogueira Neto Munícipe
Vidal Fernandes Munícipe
Luciano Córdova Guimarães Munícipe
Bruno Melo da Cruz Munícipe

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

O Presidente iniciou a reunião pedindo desculpas pelo não envio da ata do mês
anterior, cuja aprovação ficará para a próxima reunião. 

O Senhor Presidente deu esclarecimentos sobre os processos em andamento junto
ao MP.

Também comentou a participação – representando o 3º  Conseg – na Audiência
Pública sobre segurança na Av. Pedro Lessa x Canal 5 e suas imediações.

Estiveram presentes cerca de 60/70 pessoas que colocaram de forma enfática os
problemas que afligem a população local.
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Constata-se que, esses reclamos têm mais haver com a área social e zeladoria da
Prefeitura do que propriamente segurança.

De  qualquer  forma  é  somente  com  a  participação  da  sociedade  é  que
conseguiremos exigir e resolver o que a sociedade deseja, seja em que área for.

Citou como exemplo, o recente acidente ocorrido na estrada Mogi-Bertioga onde
dezena de estudantes perderam a vida e outros feridos.

É evidente que neste caso se configura um problema de segurança, ou melhor, de
falta de segurança; Não existe um policiamento suficiente para a precariedade da
estrada, mostrando que falta quadro e material. Para o Estado de São Paulo, um
dos  mais  desenvolvidos  e  ricos  da  federação  É  INADIMISSÍL  QUE  TAIS
ACONTECIMENTOS AINDA EXISTAM.

Também citou a vinda recente do Sr. Secretário de Segurança Pública do Estado de
São Paulo a Baixada Santista para discutir o episódio da morte de um motorista na
Rodovia dos Imigrantes atingido e morto por uma pedra atirada para obrigar a parar.

Ora, só agora, após outras mortes ocorridas e QUE TODAS AS AUTORIDADES
RESPONSÁVEIS  CONCLUIRAM  QUE  FALTA  QUADROS  COMPLETOS  PARA
MANUTENÇÃO DA ORDEM. Esses reclamos já são apontados pelos Conseg´s há
algum tempo.

Comentou ainda reportagem do jornal A Tribuna de 02/06/2016 – Uma noite para
celebrar a vida – onde traz o relato de Nana adolescente acometida de uma doença
rara e incurável que não pode sair de casa. Sua professora teve idéia de levar até
ela o Programa Educacional de Resistência às drogas (PROERD) da Policia Militar
A menina ficou tão  encantada com o curso  que a soldada coordenadora  que a
menina tinha um sonho de ter uma festa de debutante. Como a família não tinha
recursos, os professores do PROERD conseguiram mobilizar população e empresas
proporcionado a Nana, tudo surpresa, um baile de debutantes, inclusive dançar a
valsa com os cadetes da Academia Militar Barro Branco.

 A POLICIA MILITAR OU CIVIL TAMBÉM SÃO GENTE COMO NÓS. 

Em  seguida  passou  a  palavra  para  o  Membro  Nato  da  Policia  Civil  que  teceu
comentários sobre as investigações que vem ocorrendo, inclusive com prisões dos
bandoleiros  das estradas.  Também comentou que essas investigações contaram
com apoio de helicóptero. Durante o sobrevôo da área destacou o grande aumento
de moradias na área inclusive com ocupação de área de mangue.

Especificamente  na  área  do  3º  Conseg  os  índices  de  criminalidade  diminuíram,
exceto furtos,  e que tem sido profícuo o trabalho de inteligência no combate ao
crime.

Com o uso da palavra o Capitão Castelane comentou sobre a audiência pública já
citada,  onde  reconheceu  o  aumento  de  furtos  a  transeuntes,  mas  já  havia  sido
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detectado e realocada à distribuição de viaturas de forma a combater o crime, dando
alguns números do desempenho no mês do mês de maio da 1ªCia.

O representante da Guarda Municipal detalhou com números a atuação da mesma
durante o mês de maio.

Um munícipe colocou que atuação de uma força tarefa na Praça da Aparecida tinha
conseguido eliminar o problema dos considerados situação de risco. Acontece que
agora retornaram e, parece que, e número maior solicitando assim a realização de
uma nova força tarefa para área.

Foi  repetido que esse problema é caráter social  mais do que policial.  O fato de
abordar e “expulsar” para outro local não resolve o problema. A Guarda tem que dar
garantia para outros profissionais abordem essas pessoas e, não ser o primeiro a
chegar.

Também foi  apontado o aumento  de desova  de entulho  em volta  da  praça.  Foi
respondido que apesar da vigilância e recolha destes materiais de 2 a 3 vezes por
semana pala Prefeitura, trata-se de um problema de educação da população.

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

Pauta  para  próxima  reunião  a  ser  realizada  no  dia  11/07/2016  (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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