
                 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: 11/07/2016

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
 3º DP – Delegado Titular

Representantes de entidades:

Orlando Santos Guarda Municipal de Santos
Julio Rodrigues Domingos 1° Conseg – Secretario 
Jose Rodrigues Liberado 2º Conseg – Presidente
Mario Bonamici 2º Conseg – Secretário
Bonifácio Rodrigues Hernando Filho 7º Conseg – Presidente
Carlos H. M. Oliveira Cent. Comunitário Embaré – Presidente
Edson Santana do Carmo Cent. Comunitário Embaré–Cons.Fiscal
Hailton Santos Ouvidoria
Miriam Aparecida de Araujo SEAS – Coordenadoria
Rosana Salvador Dias SEAS – Eq. Abordagem

Munícipes

Luiz Alonso Ferreira Munícipe
Jorgino Nogueira Neto Munícipe
Vidal Fernandes Munícipe

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

O Presidente iniciou a reunião colocando em votação a ata da reunião anterior,
previamente  distribuída,  e  não  havendo  nenhum  questionamento  foi  a  mesma
aprovada por aclamação. 
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O Senhor Presidente deu esclarecimentos sobre os processos em andamento junto
ao MP e,  nomeadamente com relação aos apitos de trem tema que vem sendo
tratado junto à ANTAQ, informou que recebeu convite para participar de uma reunião
conjunta entre a ANTAQ e a Prefeitura. Em contato com representante da Prefeitura
foi informado que se tratava da continuidade de assunto advindo da reunião anterior
e que, possivelmente, teria pouco proveito.

Ficou combinado de na semana seguinte fazer uma reunião com o representante da
Prefeitura que relataria o que fosse tratado sobre o tema de interesse do 3º Conseg.
Acontece que tal representante saiu de férias e, então o Presidente ira consultar a
Diretoria der envia nova carta a ANTAQ.

Em  seguida  passou  a  palavra  ao  Membro  Nato  da  Policia  Militar  –  Capitão
Castelane, que comentou ter intensificado as rondas na área do Embaré, citadas na
Audiência Pública na ata anterior.

Lembrou que algumas das queixas lá apresentadas estavam registradas no RDO
(registro digital de ocorrências) da Policia Civil e, muitas outras não havia nenhum
tipo de registro o que, conforme já comentado várias vezes, dificulta o trabalho de
planejamento das viaturas. Lembrou inclusive que nesta área ocorreram fatos até
graves, como o cidadão que foi alvejado quando saia de casa ao tentar defender a
família, fato esse já investigado pela Policia Civil, que já tem o retrato falado de um
dos acusados.

Também informou que tem utilizado todo seu efetivo – material e humano – para
rondas no Embaré e demais áreas abrangidas pela Companhia.

Comentou  o  envolvimento  da  Policia  Militar  junto  com  aos  demais  órgãos
envolvidos, durante a passagem da Tocha Olímpica pela nossa cidade no próximo
dia 22, no sentido de garantir o sucesso do evento.

Voltou-se novamente ao tema de pessoas em situação de rua, citando com exemplo
um “exército” deles habitando um prédio abandonado na esquina das ruas República
do  Equador  x  Henrique  Soler,  que  tem  propiciado  alguns  pequenos  furtos  na
redondeza, sem que possa imputar a eles, porém é um fato verídico o que vem
acontecendo.  Uma  solução  para  minimizar  o  problema  dessas  pessoas  é  o  da
Prefeitura punir rigorosamente quem não cuida de seu imóvel, mais propriamente os
abandonados, quando não os mantém murados, limpos e fechados.

A representante da SEAS esclareceu que o centro POP foi criado para atender a
demanda  das  pessoas  em  situação  de  rua,  local  onde  são  atendidas  as
necessidades que essas pessoas têm desde documentação, recambio às origens,
assim como os municípios vizinhos que prestam este tipo de atendimento estão
fechando esses serviços, o que de alguma forma direciona alguns deles para cá,
além do problema de pessoas transtornadas pelas drogas, tornando-se perigosas a
si próprias e outrem, necessitando ser retiradas da rua por segurança, e outras com
problemas de saúde que são tratadas na rua.

Sociedade Melhoramentos do Bairro da Ponta da Praia (sede provisória)
Rua Maestro Heitor Villa Lobos, 160 - CEP 11030-140 – Ponta da Praia – Santos/SP

santos3@conseg.sp.gov.br



                 CONSELHOS COMUNITÁRIOS DE SEGURANÇA 
              3º CONSEG / SANTOS

                      (abrange bairros Embaré, Aparecida, Ponta da Praia, Estuário e Macuco)

Esclareceu ainda que como muitos munícipes acolhem as necessidades básicas
(alimentação, roupa) achando que estão fazendo um bem, na realidade é o oposto já
que  OFERTAR NÃO É O MESMO QUE REEDUCAR visto que as pessoas nessa
condição carecem REEDUCAÇÃO no seu sentido mais amplo.

Por  isso  ao  se  depararem  com  pessoas  em  situação  de  rua  liguem  para
0800177766,  da  Guarda  Municipal  de  Santos  que  enviará  uma  equipe  de
abordagem para amparar essas pessoas.

Foram apresentadas questões relativas ao transito, como o pedido de inversão de
mão da Rua República do Equador, outro como a implantação de mão única na Rua
Cidade de Cunha junto a Av. Epitácio Pessoa que provoca transtorno ao transito.

Aproveitando  o  fato  de  falar  em transito  comentou-se  sobre  as  “flanelinhas”  da
cidade, já que cada lugar tem o seu dono, sendo esclarecido que a Policia Militar só
consegue respaldo na sua atuação se, a vítima se dispuser a ir até a delegacia fazer
um BO de extorsão, pois levar o flanelinha sem ter vitima NADA ACONTECE, nem
mesmo  o  registro  de  que  ele  foi  apanhado  mais  uma  vez  e  solto.  Devido  ao
adiantado  da  hora  e,  ninguém  mais  querendo  fazer  uso  da  palavra  o  Senhor
Presidente agradeceu a presença de todos.

Pauta  para  próxima  reunião  a  ser  realizada  no  dia  08/08/2016  (segunda-feira):
Assuntos Gerais. Horário de término da reunião: 20,45 horas.

Quantidade de pessoas presentes: 17 (dezessete) 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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