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               ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA MENSAL DO 3º CONSEG/SANTOS 

Data: 12.11.2018 

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 
Sílvio Garcia Henrique                                                                                                                  Vice Presidente  
Mário La Pasta                                                                                         Diretor Social e Assuntos Comunitários                                                                                                         
Elcio Moreira                                                                                                               1.º Secretário 
Jorgino Nogueira Neto                                                                                                    Assessor da Presidência 

Membros Natos presentes: 

  Gustavo Biagio                                                                                                                   6º BPM/I - Com.1ª Cia. 
   

Autoridades presentes: 

 

Adelmar Miranda                                                                 Guarda Municipal I Coordenador 

Luana Li Yi Ng                                                                                                            Assessoria Vereador Bruno  

José Francisco Martins                                                                                                               Conselho Tutelar 

Nilo Martins                                                                                                                                          Polícia Civil 

Bonifácio  Rodrigues Filho                                                                                                                   7.° Conseg 

 
Comunidade presente: 
 
Denise Guerra Bastos                                                                                                                              Munícipe 
Massao Adamitsu                                                                                                                                    Munícipe 
Wagner Malo                                                                                                                                            Munícipe 
Deusdeti Maia                                                                                                                                          Munícipe 
Maria de Fátima Lourenço João                                                                                                              Munícipe 
Roberto Felipozzi                                                                                                                                     Munícipe 
Elaine Felipozzi                                                                                                                                        Munícipe 
Nilson Sartori                                                                                                                                           Munícipe 
Josefa 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 outubro de 2018, aprovada sem alterações. Justificou a 

ausência, o diretor: Geraldo Alonso. 

 

A seguir, o Senhor Presidente informou que participou do Seminário 

Região em Pauta – Segurança Pública, realizado pela Empresa de 

Comunicações A Tribuna de Santos no qual foi relatado as 

problemáticas da região e ratificaram a  defasagem de funcionários 

da Polícia Civil e Militar.  

 

Comentou-se das obras de novo acesso na entrada de Santos e não 

equacionados.  

 

O Sr.° Presidente esteve em visita ao Vereador Rui de Rosis e 

observou ao representante parlamentar, a falta de infraestrutura 

das Policia Civil e Militar, que é dever do Estado e sua solução é 

uma questão Política.  

 

Também esteve em reunião com o Vereador Sr.° Bruno Orlandi, com a 

mesma questão já abordada dos acessos a entrada do Município. 

 

Agradeceu ao CDL ( Clube de Diretores Lojistas de Santos ) da 

ampla divulgação das reuniões dos Conseg em revistas impressas 

pela CDL.  

A Sra. Luana Li Yi Ng, informou a pedido do Vereador Rui de Rosis, 

que não pode comparecer nesta reunião, devido a agenda de votações 

da Câmara Municipal. 

 

O Sr°. Presidente comentou mais uma vez, e parabenizou a força 

tarefa iniciada em novembro com os moradores de rua pela Guarda 

Municipal, cujos resultados atendem os anseios da nossa comunidade   

manifestadas em nossas reuniões em 2017/2018. 

 

A seguir, o Capitão Gustavo Biagio, observou a todos da 

importância do Programa Vizinhança Solidária consolidada agora por 

munícipes do bairro Embaré ( ´whatsapp´  rede social ).  
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Explanou-se a respeito da visita efetuada pelo grupo do vizinhança 

solidária do Embaré, ao COPOM ( Centro de Operações da Polícia 

Militar ).  

O Capitão fez uma síntese dos boletins de ocorrências registrados 

no mês de outubro, com significativa redução de ocorrências e um 

aumento substancial de roubos de veículos, alertando-se para o 

crime praticado de estupro no âmbito familiar ou relações de 

amigos próximos, conforme investigações citadas pela Polícia 

Civil. Evidentemente que, este tipo de crime da impossibilidade de 

uma ação efetiva por parte da Polícia, pois normalmente a 

ocorrência ocorre dentro do espaço habitacional. 

 

Estava presente, representando a Membro Nato do 3.° Distrito ( 

Dra. Edna Pacheco ), o policial Civil Nilo Martins, para quaisquer 

dúvidas/esclarecimentos a respeito da Policia Civil. 

 

A seguir a Guarda Municipal citou as ocorrências na região do 3.° 

Conseg e a implantação da força tarefa iniciada no mês de novembro 

com os moradores de rua. 

O Sr.° Presidente alertou de um novo golpe na praça de roubo de 

celulares para posterior crime de transferências bancárias 

utilizando os smartphones subtraídos, utilizando os aplicativos de 

seus respectivos bancos instalados, facilitando assim a ação dos 

marginais. 

 

A representante do Vereador Bruno Orlandi, apresentou alguns 

requerimentos protocolados referentes a : limpeza da Praça da 

Aparecida esclarecendo que está em manutenção conforme cronograma 

da Prefeitura de Santos ( quintas-feiras e sábados ,) bem como da 

desratização do local e justificando também da ausência da 

rotatória nas confluências das ruas Nabuco de Araújo e Frei Vital 

no bairro do Embaré, já que não apresenta as características 

necessárias, diante dos índices estatísticos de ocorrências, 

conforme a Companhia de Engenharia de Tráfego e portanto, sem 

justificativas. 

Devido a ausência do representante da CET justificada e citou caso 

haja interesse da implantação da rotatória, retornar o assunto na 

próxima reunião.  

Um munícipe reclamou, do excessivo atraso em emergência das 

ambulâncias do Samu, por mais de 1h ( uma ) no atendimento de uma  
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ocorrência no bairro da Ponta da Praia, pois seu filho ficou 

estirado na rua, debaixo de forte chuva durante todo esse tempo. 

 

Representantes da Vila do Sapo parabenizaram o empenho da Policia 

Civil, Militar e da Guarda Municipal no local abordado, sentindo-

se desta forma realmente amparados. 

  

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 10.12.2018 

(segunda-feira): Assuntos Gerais. 

Quantidade de pessoas presentes: 20 (vinte) 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   


