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               ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA MENSAL DO 3º CONSEG/SANTOS 

Data: 13.08.2018 

Horário Início: 18:35 horas 

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

Membros da Diretoria presentes: 

José Carlos Nogueira                                                                                                            Presidente 
Silvio Garcia Henrique                                                                                                                                                      Vice-Presidente 
Elcio Moreira                                                                                                        1.º Secretário 
Geraldo Fernandes Alonso                                                                                                                                                  2.° Secretário 
Hailton dos Santos                                                                                                                                 Diretor de Divulgação e Eventos 

Membros Natos presentes: 

  Edna Pacheco Fernandes Garcia                                                                                                                       3º DP I Delegado Titular 
  Gustavo Biagio                                                                                                                                                      6º BPM/I - Com.1ª Cia. 
 

Autoridades presentes: 

 

Flávio Ramirez Jordão                                                                                                                                                                     SEDS 

Ana Carolina da S. C. Emilio                                                                         Guarda Municipal I Supervisora 

Miriam de Araújo                                                                                                                                                                              SEDS 

José Francisco Martins Soares                                                                                                                                     Conselho Tutelar 

Bonifácio Rodrigues Filho                                                                                                                                    7.° Conseg I Presidente 

Regina Conforto de Figueiredo                                                                                                                    2º Conseg – Membro Efetivo 

Luiz Carlos Kovalek de Figueiredo                                                                                                              2º Conseg – Membro Efetivo 

Maria Cristina dos Santos                                                                                                                                                                  CDL 

Marco Vieira                                                                                                                                                                                       CET 

Adriano Mattos                                                                                                                                                        Investigador  I 3.° DP 

Guilherme Bastos                                                                                                                                                           Escrivão I 3.° DP 

Luana Li Yi Ng                                                                                                                                   Assessoria Vereador Bruno Orlandi 
 

Comunidade presente: 

 
Denise Bastos                                                                                                                                                                             Munícipe 
Vidal Fernandes                                                                                                                                                                          Munícipe 
Lia Conceição                                                                                                                                                                             Munícipe 
Deusdedit Maia Filho                                                                                                                                                                  Munícipe 
Josefa Vieira de Melo                                                                                                                                                                  Munícipe 
Rúbia Ferreira dos Santos                                                                                                                                                          Munícipe 
Veridiana da Silva                                                                                                                                                                       Munícipe 
Raimundo de Almeida                                                                                                                                                                 Munícipe 
Telma Xavier                                                                                                                                                                               Munícipe 
José Vieira de Melo                                                                                                                                                                     Munícipe 
Marco Alexandre                                                                                                                                                                         Munícipe 
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A reunião, iniciada pelo Presidente, que agradeceu o 

comparecimento dos presentes e colocou em votação, a ata da 

reunião de julho de 2018, aprovada sem alterações. 

Justificaram as ausências, os diretores: Jorgino Nogueira Neto e 

Mario La Pasta. 

A seguir, o Senhor Presidente fez algumas considerações as 

reuniões na AGEM ( Agência Metropolitana da Baixada Santista ), 

onde os Consegs da Baixada Santista estão reivindicando uma 

cadeira para os Consegs na Câmara Temática de Segurança da AGEM. 

Informou-se ainda, que foi protocolado na AGEM, ofício com esta 

reinvidicação. Comentou-se também, que esteve em reunião da 

Promotoria Comunitária, assunto pertinente já discutido em atas 

anteriores e transcrito ( MPSP - Ministério Público do Estado de 

São Paulo) sobre a passarela de interligação com o transporte de 

passageiros localizada na Região Central próximo a Alfândega, e 

que está em análise, devido à apresentação de duas soluções 

conflitantes na implantação do equipamento urbano. Explanou-se 

também, sobre uma reunião que irá acontecer em breve com o Coronel 

Rogério do CPI-VI, que receberá uma representação dos Consegs da 

respectiva área onde será discutida uma pauta, em elaboração, 

referente ao CPI- VI. Observou-se também, que serão efetuados 

contatos com políticos da região para um debate, objetivando 

mudanças no Código Civil de extrema importância para a sociedade e 

alteração de lei do indulto/audiência de custódia, etc. 

A seguir, foi passada a palavra a nova Delegada Titular do 3.° 

Distrito Dra. Edna Pacheco Fernandes Garcia que agradeceu o 

comparecimento de todos os presentes, a reunião ordinária do 3.° 

Conseg/Santos e apresentou os assistentes chefe dos investigadores 

e escrivão do 3.° Distrito Policial. Fez uma síntese de uma  
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ocorrência no mês de julho no bairro do Embaré, com processo 

concluído pela equipe do 3.° Distrito e encaminhado ao Tribunal de 

Justiça de São Paulo. Esclareceu sobre os registros de boletim de 

ocorrência online, com algumas restrições de registros e 

procedimentos entre os quais : Roubo ou Furto de Veículos; furto 

ou perdas de documentos e / ou celulares Roubo de Documentos e/ou 

Objetos;Injúria, Calúnia ou Difamação; Acidente de Trânsito Sem 

Vítimas;Desaparecimento de Pessoas;Encontro de Pessoas, em quais 

as Universidades tem participação na elaboração de ocorrência 

através de estagiários treinados entre as quais a ( Universidade 

Metropolitana de Santos ) e o escritório descentralizado com 

endereço na Rua Joaquim Nabuco n.°09 da ( Universidade Católica de 

Santos ), para o procedimento de preenchimento dos documentos 

citados. 

O Senhor Presidente, solicitou constar em ata os elogios a equipe 

do 3º DP pelo excelente trabalho de investigação e conclusão dos 

fatos a respeito do episódio do Baccara Bar, superando a 

expectativa da população local. Parabéns. 

A seguir, o Capitão 6º BPM/I – Com.1ª Cia. Gustavo Biagio fez uma 

explanação sobre sua gestão , agradecendo a todos o comparecimento 

e reforçando a necessidade da sociedade registrar todas as 

ocorrências, pois é com registros que são determinadas as 

orientações de vigilância, apresentando alguns dados positivos da 

equipe na área do 3.° Conseg. 

Uma munícipe, fez um breve comentário de sua nova função de tutora 

do ´vigilância solidária ´ na região do 2.° Conseg e destacando a 

importância das atividades no bairro em implantação, agradecendo a 

todos os presentes autoridades Civil, Militar e do Município.  
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A seguir, o Secretario de Desenvolvimento Social (SEDES) 

apresentou um programa da Prefeitura de Santos ´Novo Olhar ´ que 

foi assinado convênio entre a Prefeitura e a Universidade Federal 

de São Paulo (Unifesp) para pesquisas quantitativas e qualitativas 

a fim de esclarecer números e características das pessoas que 

habitam as ruas.  

“A base de dados será desenvolvida por alunos da Fatec Rubens 

Lara.” Esse censo vai nortear todas as nossas ações, permitindo 

traçar perfis e compreender o porquê do fenômeno, além de entender 

as peculiaridades do município. Assim, conseguiremos atuar de 

forma personalizada, a partir das situações que forem apresentadas 

neste trabalho meticuloso”, explica o secretário de 

Desenvolvimento Social, Flávio Jordão, pasta responsável pelo 

trabalho. A pesquisa, segundo ele, começará em outubro, com dados 

preliminares disponibilizados já em dezembro. Quando concluída, 

renderá um livro para compilação das informações coletadas. O 

material também será tema de palestras e seminários. Somando-se a 

este entendimento, a Assistente Social Miriam Araújo pelo 

brilhante empenho e dedicação a este assunto de extrema 

importância a todos. 

Mais uma vez, um munícipe exigiu de uma solução para os problemas 

já apresentados referente à Praça Aparecida discutida em várias 

reuniões ordinárias do 3.° Conseg e até a presente data, permanece 

inalterada. 

O coordenador da Guarda Municipal, apresentou dados e justificou o 

que a subprefeitura da área já está desenvolvendo ações de 

manutenção e limpeza da citada praça, pormenorizando mais uma vez 

os hábitos e maus procedimentos dos moradores de rua do local. 
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O representante da CET , informou que estão disponíveis verbas 

para a CET e que a rotatória solicitada para o cruzamento das ruas 

Enguaguaçu x Egidio Martins e estará concluída até o final de 

Outubro de 2018. 

Nada mais havendo para ser tratado, o Senhor Presidente agradeceu 

mais uma vez a presença de todos e solicitou especial atenção para 

o horário de início das reuniões: 18:30 horas. 

Pauta para próxima reunião a ser realizada no dia 10.09.2018 

(segunda-feira): Assuntos Gerais. 

Quantidade de pessoas presentes: 29 (vinte e nove) pessoas.  

 

 

José Carlos Nogueira                                                                                             Elcio Moreira  
Presidente                                                                                  1.° Secretário 

 
 
 

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


