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               ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA MENSAL DO 3º CONSEG/SANTOS 

Data: 13.05.2019 

Horário Início: 18:40 horas 

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

Membros da Diretoria presentes: 

José Carlos Nogueira                                                                                                                                                                                       Presidente 
Silvio Garcia Henrique                                                                                                                                                                             Vice-Presidente 
Elcio Moreira                                                                                                                                                         1.º Secretário 
Geraldo Alonso                                                                                                                                                                                           2.° Secretario 
Mário La Pasta                                                                                                                                                                                                       Diretor 
Jorgino Nogueira                                                                                                                                                                           Assessoria Presidente 

                                                                                                                                         

Membros Natos presentes: 

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

 
Autoridades presentes: 

Adelmar M. da Silva Filho                                                                                                          Guarda Municipal I Supervisor 

Luana Li Yi Ng                                                                                                                                                                       Assessoria Vereador Bruno  

Bonifácio  Rodrigues Filho                                                                                                                                                          7.° Conseg I Presidente 

José Francisco Martins Soares          Conselho Tutelar Zona Leste 

Miriam Araújo                                                                                                                                                                            Assistente Social I SEDS 

Juliana Laffront                  Assistente Social ! SEDS 

 
Comunidade presente: 

José Cláudio Dias                                                                                                                                                                                               Munícipe 
Rosana Rocha Barrio                                                                                                                                                                                         Munícipe 
Maria Piedade R. Pires                                                                                                                                                                                       Munícipe 
Massao Adamitsu                                                                                                                                                                                                                          Munícipe 
Denise Guerra                                                                                                                                                                                                    Munícipe 

Luiz  Eduardo dos Santos                                                                                                                                                                                  Munícipe 
Clóvis Pereira de Souza                                                                                                                                                                                    Munícipe 
Bruno Mello  da Cruz                                                                                                                                                                                          Munícipe 
Válter dos Santos                                                                                                                                                                                               Munícipe 
Paulo Ricardo da  Silva                                                                                                                                                                                      Munícipe 
Flávia S. Silva Sato                                                                                                                                                                                            Munícipe 
Kátia Mello                                                                                                                                                                                                          Munícipe 
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A reunião iniciada pelo Presidente às 18:40h., colocando em aprovação a ata da 

Reunião do mês de abril, que foi aprovada por unanimidade.  

A seguir, externou os agradecimentos pela presença a reunião ordinária do 3.° 

Conseg e a posse da nova Diretoria para o Biênio de 2019-2021. 

 

Em seguida, passou a palavra ao Capitão Biagio ( muito saudado pelo retorno 

)evidenciando a todos os presentes que estava de plantão e poderia ser acionado 

a qualquer momento. 

O  Capitão Biagio agradeceu a todos os  munícipes  presentes à reunião/posse e 

justificando da sua ausência dos 90 ( noventa dias ) de licença , compartilhando 

e anunciando à todos do 3.° Conseg e aos Membros Natos deste Conselho, de estar 

absolutamente emocionado e muito grato pelo amor de todos os presentes, o 

nascimento de sua primeira filha. O 3.° Conseg e todos, parabenizaram por esta 

nova etapa familiar. Felicidades ! -  ao Capítão da 1.° Cia .  A seguir, o 

representante da Policia Militar fez uma abordagem a região do 3.° Conseg da 

migração de crimes com aumento significativo nos bairros Embaré e Aparecida. De 

fato, os números apontam para este deslocamento em função da maior abordagem nas 

áreas da Aparecida e Ponta da Praia, favorecendo estes índices nos demais 

bairros tangentes. Enfatizou do crescimento de grupos  ´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 de 

divulgação do projeto  ´Vizinhaça Solidária ´, identificando-se as localidades 

onde já funcionam, colaborando na divulgação e incentivo para implantação em 

outros locais. 

O Supervisor da Guarda Municipal, apresentou dados e alegou as dificuldades da 

corporação no atendimento das demandas por falta de efetivo humano/veicular em 

sua plenitude, e admitiu total empenho nas ocorrências registradas pelos 

munícipes. Esclareceu quando questionado, que nenhum munícipe poderia 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 Município. Esclareceu a todos os presentes, da poluição sonora 

ocasionado pelos motociclistas que utilizam este meio de transporte, com 

alterações mecânicas em seus equipamentos. Um munícipe, fez uma observação do 

assunto acima e citou : é de suma importância  
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observar a implantação de forças tarefas na cidade de Santos , objetivando uma 

ação constante e permanente de modo que identifique os infratores e que se 

inclua nesta tarefa, ação aos bares e demais locais que promovam poluição sonora 

com mesas e cadeiras nas calçadas, alto-falantes em observância ao melhor 

diálogo espaço público e privado. Concluindo-se ,apresentou os dados 

estatísticos com índices pertinentes referentes a desordem/perturbação somando-

se 22 ocorrências e apoio aos órgãos da Prefeitura. 

No uso da palavra, a assessoria do Vereador Bruno Orlandi, apresentou um 

requerimento conforme transcrito nesta ata: ´este vereador recebeu relatos de 

que o estabelecimento Ninho Drinks e Food , localizado na Avenida Bartolomeu de 

Gusmão , n.° 30, funciona todo o período noturno, principalmente aos finais de 

semana com som em volume elevado e aglomeração de pessoas na área externa do 

estabelecimento, causando transtornos aos munícipes vizinhos. Somando-se a outro 

requerimento exposto ,com referência a poda de árvores localizadas na Avenida 

Siqueira Campos, n.° 681, na rua da Liberdade confluência com a Rua Major Santos 

Silva. Outro requerimento, refere-se na confluência da Rua Benjamin Constant com 

a rua Aureliano Coutinho a rampa de acessibilidade encontra-se com uma tubulação 

exposta, conforme fotos do requerimento deste munícipe ao Vereador, observando-

se que a manutenção dessa rampa de acessibilidade foi realizada recentemente e 

diante das exposições destes requerimentos indicando ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito, a necessidade de manutenção e zeladoria dos fatos. 

Um munícipe fez um questionamento de ocorrências registradas referente a 

desordem e perturbação, ocorrido na Avenida Alexandre Martins, n.° 176 do uso de 

bombas caseiras nas imediações do endereço citado. 

A propósito de segurança, um munícipe questionou para saber qual é a lógica 

utilizada por parte de Prefeitura, na instalação de câmeras de 

segurança/vigilância e sugeriu a locação de algumas câmeras em seu bairro. 

Outro munícipe fez uma observação da necessidade de uma melhor orientação na 

travessia da faixa de segurança defronte escola Porchat de Assis , cuja pintura 

está praticamente apagada e não existir um colaborador da CET ( Companhia de 

Engenharia de Tráfego ), para reprimir o abuso de alguns motoristas no local. 

As representantes do SEDS ( Secretaria de Desenvolvimento Social ) presentes 

deram alguns dados novos e surpreendentes com relação do programa Novo Olhar  
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e ficaram de relatar com maiores detalhes na próxima reunião. Fez uma  breve 

síntese do programa Novo Olha, a seguir transcrito nesta ata: ´Para quem decide 

sair das ruas, a Prefeitura de Santos oferece diferentes oportunidades como a 

qualificação profissional ea recolocação do mercado de trabalho através do 

Projeto da Coordenadoria de Desenvolvimento Social. ´É possibilitado também o 

retorno ao convívio familiar e comunitário para sua cidade de origem, através do 

recãmbio qualificado realizado pelo Centro Pop, dentre outras iniciativas com o 

apoio da Prefeitura de Santos e o Ministério do Desenvolvimento Social´. 

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 10.06.2019 ( segunda-feira ): 

Assuntos Gerais, com apresentação por parte do SEDS com relação ao novo 

programa implantado na cidade. 

Quantidade de pessoas presentes: 25 ( vinte e cinco ) pessoas.  

 
 
 
 
José Carlos Nogueira                                                                                                                    Elcio Moreira  
Presidente                                                                                          1.° Secretário 

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


