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               ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA MENSAL DO 3º CONSEG/SANTOS 

Data: 08.10.2018 

Horário Início: 18:45 horas 

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

Membros da Diretoria presentes: 

José Carlos Nogueira                                                                                                               Presidente 
Elcio Moreira                                                                                                               1.º Secretário 
Geraldo Alonso                                                                                                                                 2.° Secretário 
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 

Luana Li Yi Ng                                                                                                            Assessoria Vereador Bruno 

Regina Conforto de Figueiredo                                                                                 2º Conseg I  Membro Efetivo 

Luiz Carlos  Kovaleck                                                                                               2º Conseg I  Membro Efetivo 

Rui de Rosis                                                                                                                                            Vereador 

Josemir Costa                                                                                                                   Cãmara de Vereadores 

Mauricio Martini                                                                                                                                       A Tribuna 

Marcio de Almeida Pino                                                                                             Sindicato dos Policiais Civis 

 
Comunidade presente: 
 
Denise Guerra Bastos                                                                                                                              Munícipe 
Maria Luisa Fernandes                                                                                                                            Munícipe 
Sônia Maria Carmo                                                                                                                                  Munícipe 
Hugo Trimmel Jr.°                                                                                                                                    Munícipe 
Juarez Paraguai                                                                                                                                       Munícipe 
Luiz Eduardo dos Santos                                                                                                                         Munícipe 
Cláudia Martins                                                                                                                                        Munícipe 
Maria Cristina Rocha                                                                                                                               Munícipe 
Enrico Primo                                                                                                                                            Munícipe 
Massao Adamitsu                                                                                                                                    Munícipe 
Yaupi Riba                                                                                                                                               Munícipe 
Bruno Melo                                                                                                                                               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 setembro de 2018, aprovada sem alterações. Justificaram 

as ausências, os diretores: Silvio Garcia Henrique e Mario La 

Pasta. 

 

A seguir, o Senhor Presidente fez algumas observações sobre a 

reunião dos Consegs com o Dr°. Manoel Gatto Diretor do DEINTER-6 ( 

Departamento de Polícia Judicíária do Interior 6 ), onde foram 

abordados assuntos relacionados à Segurança na Baixada Santista, 

como por exemplo: obras da entrada da cidade e reforço para 

Operação Verão 2018/2019. 

Ressaltou-se nesta reunião, que foram expostas as medidas de 

segurança, para garantir a normalidade durante as eleições. 

O Senhor Presidente pediu para registrar em ata, os elogios para 

as Policias Civil e Militar, pela tranqüilidade que se observou 

durante a votação. Mereceu parabéns também,  nossa comunidade que 

observou todas as normas para tal êxito.  

A seguir a Delegada Dra. Edna Pacheco, fez observações 

relacionadas às Eleições do País, ao suporte por parte da Policia 

Civil no Estado de São Paulo, não havendo qualquer ocorrência e 

dentro das normalidades conforme normas do Tribunal Superior 

Eleitoral (TSE). Pormenorizou-se das ocorrências dentro do 3.° 

Conseg ( Conselho Comunitário de Segurança )com investigações em 

andamentos e outras concluídas. A Delegada mais uma vez, enfatizou 

da importância dos boletins de ocorrências na área do 3.° DP. 

Explanou-se sobre os boletins 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;  
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Acidente de Trânsito sem Vítimas; Desaparecimento de Pessoas; 

Encontro de Pessoas, e salientou que 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. 

A seguir, o representante do 6º BPM/I – Com.1ª Cia. agradeceu ao 

munícipe do tema abordado ´vizinhança solidária ´ e parabenizou 

pelo detalhamento operacional, e que está em implantação no 

município de Santos na região dos 3.° Conseg, tendo algumas já 

consolidadas em outros Consegs do município de Santos. Mencionou-

se também das faixas publicitárias provisórias, identificando-se 

da implantação em alguns locais do tema abordado supracitado. 

O capitão Biagio, apresentou os dados estatísticos em comparação 

ao ano anterior (2017), e destacou a redução em mais de 50% 

(cinqüenta por cento) dos boletins registrados, sendo que no mês 

de setembro houve registros de vinte e sete (27) roubos na região 

do 3.° Conseg. 

Um munícipe agradeceu a presença das autoridades presentes e 

parabenizou-os pelo hercúleo trabalho, em função da dramática 

redução de funcionários e infraestrutura, ineficientes para o 

êxito das funções. 

O vereador da Câmara de Santos, o Senhor° Rui de Rosis, 

parabenizou os membros presentes e discordou de vários pontos 

relacionados à eficiência das Policias Civil e Militar, de dados 

estatísticos dissoantes da realidade. Direcionou-se aos  
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representantes do Estado, de exigirem melhores condições de 

trabalho e um melhor efetivo operacional. 

O representante do Sindicato dos Policiais Civis, argumentou das 

dificuldades das obrigações, em função da redução operacional dos 

membros da Corporação. 

Os munícipes divergiram da exigência, pois é função do Estado, 

função de Governo do Estado, de colaborar na eficiência da máquina 

do estado e demais observações conforme Constituição Federal. 

Pontuou o Senhor Presidente, que as reinvidicações do vereador De 

Rosis diverge ao que está registrado em várias atas do nosso 

Conseg, que é o abandono por parte do Governo com relação à 

recomposição em todos os sentidos, de recursos para as policiais 

Civil e Militar. Ressaltou-se, que os membros natos são servidores 

do Estado e, têm mantido nossas policias em atividades , às vezes 

, por verdadeiro “amor a camisa que vestem”. 

Disse ainda que, a participação dos vereadores junto aos Consegs é 

de extrema importância, já que podem perceber os reclamos da 

sociedade em um ambiente neutro. Por outro lado, conclamou a 

intervenção dos vereadores junto ao Senhor Prefeito que anunciou 

na semana passada, a compra de armas para a Guarda Municipal. Ora, 

uma Guarda do Município que está operando com déficit de agentes, 

não é hora de investir em armamentos. Observa-se pelo Município, 

ver a quantidade de ´obras ´ em execução sem fim previsto, como, 

por exemplo, o Centro de Controle Operacional que é muito mais 

importante que o próprio armamento. Prontificou-se de comparecer  

com o Vereador Rui de Rosis,  a uma reunião com o Senhor Prefeito. 

Mais uma vez no uso da palavra, o Vereador o Senhor Rui de Rosis, 

observou-se à todos de que na próxima reunião ordinária do 3.°  
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Conseg, a ocorrer no dia 12.11.2018, estará com sua equipe e 

demais membros da Câmara de Santos, para um debate ao assunto 

citado. 

Alguns munícipes, representantes de Empresas na área de Segurança, 

ofereceram infraestrutura consolidadas, no apoio operacional a 

Policia Civil e Militar. 

Outro munícipe reportou aos vários ofícios enviados as autoridades 

e que fica sem respostas, até mesmo, se for o caso, discordar da 

questão abordada. 

A seguir, a assessora do Vereador Bruno Orlandi, explicou das 

funções do Legislativo e de suas limitações nas organizações dos 

Estados e Municípios e, que sua função junto aos Consegs se dá no 

estrito atendimento das demandas dos presentes, quando relativos à 

atividade do vereador representado. 

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 12.11.2018 

(segunda-feira): Assuntos Gerais. 

Quantidade de pessoas presentes: 26 (vinte e seis) 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   
 


