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               ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA MENSAL DO 3º CONSEG/SANTOS 

Data: 10.09.2018 

Horário Início: 18:40 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 
Mario La Pasta                                                                                         Diretor Social e Assuntos Comunitários                                                                                            
Jorgino Nogueira Neto                                                                                                    Assessor da Presidência 

Membros Natos presentes: 

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

Autoridades presentes: 

 

Antônio Carlos Alves dos Santos                                          Guarda Municipal I Supervisor 

Bonifácio Rodrigues Filho                                                                                                7.° Conseg I Presidente 

Claudionor Ornelas                                                                                                   5º Conseg !  Vice Presidente 

Regina Conforto de Figueiredo                                                                                 2º Conseg I  Membro Efetivo 

Luiz Carlos  Kovaleck                                                                                               2º Conseg I  Membro Efetivo 

 
 

Comunidade presente: 

 
Denise Guerra Bastos                                                                                                                              Munícipe 
Deusdedit Maia Filho                                                                                                                               Munícipe 
Miriam E.  Matos                                                                                                                                      Munícipe 
Antônia Gomes Da Silva                                                                                                                          Munícipe 
Symone Figueiredo                                                                                                                                  Munícipe 
Lucilene Cieplinsky                                                                                                                                  Munícipe 
Niels Van Den Bergh                                                                                                                               Munícipe 
Wagner Sergio Malo                                                                                                                                Munícipe 
Cristiane Menezes de Sá                                                                                                                         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 agosto de 2018, aprovada sem alterações. 

Justificou a ausência, o diretor: Geraldo Alonso 

A seguir, o Senhor Presidente fez algumas observações sobre a 

reunião dos Consegs com o comando do CPI-6, a respeito do atual 

quadro efetivo de servidores e infra-estruturara da Polícia Civil 

e Militar, alertando para o início de um novo concurso do estado 

em andamento, e que haverá somente uma posição satisfatória aos 

índices dramáticos apresentados, com a nomeação de novos 

servidores para o início de 2020. Enfatizando as mesmas 

considerações observadas pelo CPI-6, O Capitão afirmou que o 

treinamento do quadro aos novos oficiais a corporação é de um ano 

para a prática da função, dificultando ainda mais o imediato 

exercício. 

Identificou-se também, do reforço de policiais nos finais de 

semana, em observação ao elevado índice de turistas na região da 

Baixada Santista, e na operação verão previamente planejado 

durante o ano letivo. A Dra. Edna Pacheco, delegada titular 

comentou também do plantão do 7.° Distrito de Santos, além da Área 

Central (Central Judiciária). 

Fez-se uma observação a um munícipe, da função da Guarda Municipal 

a cidade com o objetivo de trabalhar na prevenção da violência, 

assegurar a integridade do patrimônio público, o bom atendimento e 

a conciliação. Com o apoio de  viaturas, peruas, motocicletas, 

patinetes elétricos e quadriciclos e contam com o auxílio de 

equipamentos de proteção individual para cumprir suas funções. 
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Um munícipe fez um breve comentário, da dificuldade do uso de 

comunicação dos disque denúncia, em função dos crimes praticados 

na área do bairro da Aparecida (em especial atenção a Rua Alfredo 

Capelache) e solicitando aos membros natos do 3.° Conseg, soluções 

aos questionamentos abordados nesta reunião ordinária. 

A seguir o Capitão Biagio, enfatizou a necessidade de registrar os 

boletins de ocorrências e destacou o aumento de roubas de 

motocicletas e smartphones, nas proximidades do Shopping Center 

Praiamar localizado no bairro da Aparecida. Houve uma reunião com 

o Superintendente do Shopping Praiamar e alertaram que o número de 

roubos refere-se aos proprietários / lojistas que não é permitido 

estacionar dentro do espaço privado e sendo assim, deixando no 

espaço público, facilitando o delito. 

A seguir, a Dra. Edna Pacheco agradeceu a presença de todos e 

alertou da importância de não informar quaisquer dados pessoais e 

bancários via fone ou correios eletrônicos. Informou ainda, que 

todo serviço de bloqueio e desbloqueio de cartão ou qualquer 

transação bancária, deverá ser feita na própria agência com o 

representante bancário / Gerente da instituição financeira. 

Enfatizou-se ainda que o sistema de biometria dificulta qualquer 

transação bancária, que está praticamente consolidado hoje pelo 

sistema.  

Um munícipe, presente na palestra do Secretário Flávio Jordão, 

comentou da necessidade imediata de ações das Secretaria de 

Assistência Social e afins, abordadas na reunião ordinária do 3.° 

Conseg, e da preocupação de ainda estar em implantação da coleta 

de dados em parceria com a Unifesp (Universidade Federal do Estado  
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de São Paulo). Lembrou que o levantamento já foi efetuado ha dois 

anos atrás e, que, nenhuma ação conclusiva foi implementada até 

agora. Questiona o fato de ser cada vez pior e em numero maior de 

moradores de rua e solicita urgentes intervenções por parte da 

municipalidade. 

O Supervisor da Guarda Municipal, apresentou dados e alegou as 

dificuldades da corporação em sua plenitude e admitiu total 

empenho nas ocorrências registradas pelos munícipes. Esclareceu 

quando questionado que nenhum munícipe pode ficar sem respostas 

quando solicitada a intervenção da Guarda Municipal. Pediu 

desculpas pelo ocorrido e, caso volte acontecer relatar 

imediatamente a Ouvidoria da Guarda do Muncípio. 

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. Temos 

estacionamento gratuito no local. 

Pauta para próxima reunião a ser realizada no dia 08.10.2018 

(segunda-feira): Assuntos Gerais. 

Quantidade de pessoas presentes: 21 (vinte e uma) 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   
 


