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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA MENSAL DO 3º CONSEG I  SANTOS 

Data: 10.02.2020 

Horário Início: 18:40 horas 

Rua Maestro Heitor Villa Lobos, n.° 160 I Sociedade Melhoramentos Ponta da Praia 

Membros da Diretoria presentes: 

José Carlos Nogueira                                                                                                                      Presidente 
Geraldo Alonso                                                                                                                           2.° Secretario                                                                                                                                          
 

Membros Natos presentes: 

  Rafael de Carvalho Oliveira                                                                    6º BPM/I - Com.1ª Cia. I Sargento 

  Dra. Edna Fernandes Pacheco                                                                       3.° Distrito l Delegada Titular 
  

   

 

  Autoridades presentes:        
 

Mauricio Neres                                                                                         Guarda Municipal I Coordenador             

Luiz Moncorvo                                                                                                                             Assessor I CET  
Juliana Laffront                                                                                                   Assistente Social l Prefeitura 
Sandra Santana                                                                                                                                 Ouvidora    
Luana  Li Wi Ng                                                                            Vereador Bruno Orlandi  l  Assessora 
                                                                                         

 

Comunidade presente: 
 

Alfredo Paulo Filho                                                                                                                             Munícipe 
Marcelo de Jesus Gustavo                                                                                                               Munícipe  
Hortência Martinho                                                                                                                           Munícipe 
Abel Martinho                                                                                                                                    Munícipe 
Roberto A.S.                                                                                                                                        Munícipe 

Aida Machado                                                                                                                                  Munícipe 
Kátia de Barros Mello                                                                                                                        Munícipe 
Luiz Eduardo dos Santos                                                                                                                   Munícipe  
Kathrin Grund                                                                                                                                     Munícipe 
Vitor Mariano                                                                                                                                      Munícipe 
Carlos Alberto Corrêa                                                                                                                       Munícipe 

Nestor de Jesus Santana                                                                                                                  Munícipe 
Maria Di Renzo                                                                                                                                   Munícipe 
José Luiz Guimarães                                                                                                                          Munícipe 
Madalena Santanna                                                                                                                         Munícipe 
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A reunião foi iniciada pelo Presidente às 18:40h e foi colocada em votação a aprovação 

da ata da reunião anterior , distribuída via e-mail e aprovada por unanimidade.  

Justificaram ausência ,os diretores : Silvio Garcia Henrique, Elcio Moreira, Mário La Pasta e 

Jorgino Nogueira Neto. 

O Senhor Presidente deu inicio a reunião, informando que conforme definido na última 

reunião convidaria o Senhor Ouvidor para estar presente e esclarecer vários assuntos 

registrados na Ouvidoria sem solução. O convite foi formulado, mas o Senhor Ouvidor 
declinou do mesmo, em virtude de falta de funcionários na Ouvidoria, porém, que 

trouxesse a ele os registros sem solução para que fossem tomadas providências. Disse 

ainda, que enviaria um representante fixo para atuar junto ao 3º Conseg e, de fato a 
representante está presente e fará sua intervenção no decorrer da reunião.  

Em função disso, informou que a Sra. Juliana Laffront faria apresentação sobre o 

programa Novo Olhar.  

Passou a palavra a Dra. Edna Pacheco, que comentou que neste mês não houve 

nenhum assunto de maior relevância, apenas que foi incorporada à equipe do 3 º Distrito 

a Dra. Fernanda que já tem experiência na área criminal. Comentou-se também, que 

apesar de estar trabalhando com um efetivo reduzido de sua equipe, sempre procura 

fazer o melhor em atendimento à comunidade. Enfatizou, que o problema de golpes via 

celulares, principalmente envolvendo pessoas idosas – continua em progressão não 

tendo ainda possível, a identificação dessas quadrilhas. 

Em seguida, a palavra foi passada ao Sargento Carvalho, que esteve representando o 
Capitão Biagio. Comentou que trabalha com o pessoal da estatística, e que as 

ocorrências estavam estáveis e analisando os dados, informou que houve redução de 
furto de veículos, e que os roubos aumentaram, principalmente  de celulares, alertando 

que as pessoas devem ter mais cuidado ao utilizar seus dispositivos móveis na rua.  

Pela Guarda Municipal, expôs o Coordenador Neres, informando que o quadro de 
funcionários está reduzido. Neste período de fevereiro duas bandas carnavalescas 

programadas, tiveram suas apresentações adiadas, devido aos graves incidentes com 

bandas que se apresentaram anteriormente, porém que será marcado novo dia para 

apresentação, sendo que amanhã haverá três bandas se apresentando, e dificultará, 

uma vez que o efetivo está reduzido.  

Uma munícipe pediu atenção especial para pessoas que se colocam na Rua Guaibê 
com a Avenida Pedro Lessa, onde o pessoal faz até cabanas para dormirem e usarem 

drogas. Outro aspecto está no fato que quando a Polícia chega, eles jogam a droga 

para dentro das casas, ou outros lugares, para não serem flagrados.  
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Há outros lugares, como a Rua Felipe Camarão, Rua Arabutã e Rua Guaibe, onde um 

munícipe que tem uma banca de jornal, que diariamente, tem de varrer, retirando as 

drogas ali deixadas. 

Há munícipes, que quando chega por volta das 19.00h não saem para rua, com medo 

de serem vítimas daqueles usuários.  

Comentou-se ainda que no Paraná, em Curitiba, há leis que permitem a retirada de 

moradores de rua, mas não soube dizer com que fundamento, do tipo, é proibido dar 

dinheiro. Aqui o café da manhã custa R$ 0,50 centavos e, o almoço custa R$ 1,00. Foi 

dito ainda, que existe o albergue, mas tem regras. Segundo os dados da prefeitura em 
2013 havia por volta de 750 moradores de rua.  

Outra munícipe, disse que existem instituições que dão refeição para os moradores de 

rua, e ela não concorda em que as instituições façam isso, pois as instituições dão duas, 

três refeições para a mesma pessoa.  

Outro munícipe disse que existem algumas informações que dizem que hoje há por volta 

de 8.000 moradores de rua, na região. Segundo a Sra. Juliana, foi feito um levantamento 
em 2019 e que ela não poderia divulgar.  

Em seguida foi dada a palavra para a Dra. Juliana Laffront, que passou a fazer sua 

palestra sobre o programa Novo Olhar , pessoas em situação de rua. Distribuiu um 

panfleto com as informações do programa.  

O trabalho visa dentre outros, a Garantia de Direitos da População em Situação de Rua. 

Incentivou as pessoas presentes para que sejam parceiros, pois só assim poderemos 

mudar a realidade das pessoas de rua. Dentro desse contexto, há necessidade que as 

secretarias da prefeitura trabalhem em conjunto, mas existe certa falta de política nesse 

sentido, e gostaria de contar com os Vereadores, mas por várias vezes atendeu 

Vereadores, que vinham com alguns projetos, mas que eram inconstitucionais. Começou 

dizendo que moradores de rua não é um fato novo, vem do século XIV, que se tem 

notícia, mas talvez venha anteriormente a esta data.  Mas quais os fatores que impactam 

nessa situação? Dentre elas temos: Ausência e fragilidade dos vínculos familiares e 
comunitários; Inexistência de trabalho regular; transtornos mentais e dificuldade de 
acesso aos serviços públicos ofertados; Consumo de álcool e outras drogas. São 

algumas, que por vezes derivam de situações, como crises econômicas e desigualdade 
social.  

Questionada sobre o custo desta assistência, informou que Prefeitura de Santos, entra 

com a parte chamada Recurso Humanos, ou seja, só com a mão de obra. O serviço 

funciona 24 horas por dia. Assim atuam nas ruas da cidade. Há o chamado Centro Pop, 

e abrigo. Frisando que o trabalho dessa ordem é dividido por 03(três) entidades, o 
Municipal, o Estadual e o Federal. A Municipalidade entra com o recurso humano, RH, o 



                     

                    CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA  
              3º CONSEG / SANTOS 

                      l  Embaré l l Aparecida l l Ponta da Praia l l Estuário l l Macuco l  

               RIC I06S3DP0610SAN637 

Sociedade de Melhoramentos do Bairro da Ponta da Praia ( sede provisória ) 
Rua Maestro Heitor Villa Lobos n.° 160 , CEP : 11030-140, Ponta da Praia, Santos , SP 

santos3@conseg.sp.gov.br 
 

  

 

4 

Estado e a união entram com verbas que custeiam, por exemplo, um edifício, uma casa 
que abriga essa estrutura.  

Disse que as verbas chegam, com certa freqüência atrasadas. Apenas para informar, é 

uma tarefa angustiante, quando, por exemplo, não se tem a verba para resolver uma 

situação, pois não deixa de ser um ser humano. Em outros países, ainda há o fator de 

refugiados, e outros. Verifica-se que em muitos casos as políticas não se materializam em 
função da lei. Na cidade de Santos, 45% das vagas de acolhimento são efetivadas, pois 

varia com o dia, a época do ano, se frio, se calor. Há por volta de 200 vagas para 

acolhimento. Há falta de políticas de moradores de rua.  

O IBGE não faz o levantamento dos moradores de Rua.  

O Centro Pop está instalado na Rua Amador Bueno nº 446. Existe atendimento, como tirar 

a segunda via de documentos, como o RG, CPF, Certidões e ainda guardam 

documentos. Em 2017 houve por volta de 2.000 atendimentos. Há o encaminhamento, 
caso o morador seja, por exemplo, marceneiro e outras profissões. Dentre os 
atendimentos ainda há o SEACOLHE no Paquetá (adultos e idosos), Albergue Noturno na 
Vila Nova, atende adultos, idosos e famílias e na Casa das Anas na Vila Mathias atende 
mulheres com ou sem filhos, na Rua Paraná.  

Existe ainda o Consultório na Rua, são equipes de saúde que atendem os moradores de 
rua, mas só à tarde e em dias definidos. E no topo desta cadeia, ainda há o pagamento 
para aqueles que aderem ao programa, uma cesta básica e um salário de pagamento, 
por um período.  

Outra dificuldade para essas pessoas, está na colocação de emprego, pois quando 

chega no tópico residência, esses ainda não tem. Contou um fato que ocorreu com ela: 

foi fazer uma abordagem, havia 10 moradores de rua, e a PM e a GM estavam 

abordando a todos, e ela ficou no carro, fora do fato enquanto os policiais estavam 

fazendo suas tarefas. 

Em seguida um guarda veio junto a ela, que estava afastada, perguntar se queria a 

ajuda da Polícia. Ela dispensou todos e em seguida, após a retirada dos policiais ela foi 

fazer a abordagem. Fez com tranquilidade e conseguiu abordar a todos sem problema, 

coletando informações necessárias para seu labor. 

A conclusão está no fato do aspecto intimidador da Polícia para com um ser humano. 

Após a saída deles, o pessoal relaxou e ela pode fazer seu trabalho de maneira 

satisfatória. O telefone para contato da secretaria de segurança pública é 0800 177766.  

O Presidente agradeceu a palestra e voltou para os munícipes. Foram pedidas podas de 

árvore, e a informação que veio do pessoal da prefeitura (representando a Ouvidoria) 

veio no sentido que havia sido cancelada a poda – por falta de verbas - e que voltou faz 

duas semanas, e que há 2.500 pedidos atrasados, e mais 1.000 novos pedidos, que estão 
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sendo agendados para sua efetivação. Essa informação veio pela representante da 

Ouvidoria.     

O Presidente agradeceu a presença de todos, e em seguida deu por encerrada a 

reunião.Pauta para próxima reunião a ser realizada no dia 09.03.2020 às 18.30h 
(segunda-feira): 

Quantidade de pessoas presentes: 24 ( vinte  e quatro ) pessoas. 

Temos estacionamento gratuito no local. 
 

Observação : Todas as atas dos Conselhos Comunitários de Santos, estão publicados no 

site da Prefeitura de Santos. 

https://www.santos.sp.gov.br/?q=content/consegs-conselhos-comunitarios-de-
seguranca-0 

 

 

 
 
 
 
 

José Carlos Nogueira                                                                                      Geraldo Alonso  
Presidente                                                                                 2.° Secretário 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Dra. Edna Pacheco Garcia                                                                                                   Gustavo Biagio 
Delegada Titular 3º DP                                                                               6º BPM/I – Com.1ª Cia I Capitão                                                                 


