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               ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA MENSAL DO 3º CONSEG/SANTOS 

Data: 15.07.2019 

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 
Mario La Pasta                                                                                                                                                                                                                                                                          Diretor 
Elcio Moreira                                                                                                                                                                                                                         1.º Secretário 
Jorgino Nogueira                                                                                                                                                                                                                                              Assessoria Presidente 

                                                                                                                                         

Membros Natos presentes: 

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

  Dra. Edna Fernandes Pacheco                                                                                                                                                                                                               3.° Distrito l Delegada Titular 

 

 
Autoridades presentes:        

Maurício Neres                                                                                                                                                                        Guarda Municipal I Coordenador 

Tania Bento                                                                                                                                                                                                                                       Ouvidoria l Prefeitura de Santos 

Zequinha Teixeira                                                                                                                                                                                                                                                                  Vereador 

 
Comunidade presente: 

Cláudio Freitas                                                                                                                                                                                                                                                                       Munícipe 
Massao Adamitsu                                                                                                                                                                                                                                                                  Munícipe  
Luiz Eduardo dos Santos                                                                                                                                                                                                                                                      Munícipe 
Marcia Oliveira                                                                                                                                                                                                                                                                      Munícipe 
José Cláudio Dias                                                                                                                                                                                                                                                                 Munícipe 
Jose Carlos Rodrigues                                                                                                                                                                                                                                                          Munícipe 
Mauricio Neres                                                                                                                                                                                                                                                                      Munícipe 
Miriam Eliseu Matos                                                                                                                                                                                                                                                              Munícipe 
Anastácia Hatziefstratiou                                                                                                                                                                                                                                                       Munícipe 
Maria S.                                                                                                                                                                                                                                                                                 Munícipe 
Maneza de Freitas                                                                                                                                                                                                                                                               Munícipe 
Maria Aparecida Leal                                                                                                                                                                                                                                                            Munícipe 
Silmara Oliva                                                                                                                                                                                                                                                                       Munícipe 
Verônica Mendrona                                                                                                                                                                                                                                                               Munícipe 
Ricardo Guerra                                                                                                                                                                                                                                                                     Munícipe 
Giuseppe Vivi                                                                                                                                                                                                                                                                       Munícipe 
Manuel Martins                                                                                                                                                                                                                                                                     Munícipe 
Hélio Ferreira                                                                                                                                                                                                                                                                        Munícipe 
Daniele Gois                                                                                                                                                                                                                                                                         Munícipe 
Leila Lopes                                                                                                                                                                                                                                                                            Munícipe 
Fábio Fonseca                                                                                                                                                                                                                                                                      Munícipe 
Ricardo Figueiredo                                                                                                                                                                                                                                                               Munícipe 
Leia Mendes                                                                                                                                                                                                                                                                         Munícipe 
Antônio Carlos Martins                                                                                                                                                                                                                                                          Munícipe 
Idel Ribeiro                                                                                                                                                                                                                                                                            Munícipe 
Rúbia Ferreira                                                                                                                                                                                                                                                                       Munícipe 
Valter dos Santos                                                                                                                                                                                                                                                                  Munícipe 
Bruno Melo                                                                                                                                                                                                                                                                          Munícipe 
Vitor Ricardo Silva                                                                                                                                                                                                                                                                 Munícipe 
Vitor Mariano                                                                                                                                                                                                                                                                        Munícipe 
Ivonilde Santos                                                                                                                                                                                                                                                                      Munícipe 
Edileusa Hashimoto                                                                                                                                                                                                                                                              Mucícipe 
Oscar José Barreto                                                                                                                                                                                                                                                              Munícipe 
Ana Maria da Costa                                                                                                                                                                                                                                                             Munícipe 
Edna Jesus                                                                                                                                                                                                                                                                          Municipe 
Maria Piedade                                                                                                                                                                                                                                                                     Munícipe 
Marcos Miguel                                                                                                                                                                                                                                                                     Munícipe 
Maria Freitas                                                                                                                                                                                                                                                                      Munícipe 
Maria das Lagrimas                                                                                                                                                                                                                                                            Munícipe 
José Roberto                                                                                                                                                                                                                                                                      Munícipe 
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A reunião iniciada pelo Presidente às 18:40h., colocando em aprovação a ata da Reunião do 

mês de julho, que foi aprovada por unanimidade.  

 

No uso da palavra, o Capitão Biagio enfatizou ser da maior importância, a participação da 

comunidade no Conselho Comunitário de Segurança, e justificou o uso de estatística da 

Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, que por analogia de comparativo 

de dados, são checadas as informações dando melhor eficiência ao sistema de inteligência 

da Polícia Militar. Parabenizou mais uma vez, a questão da implantação da vizinhança 

solidária e anunciou a ampliação aos bairros do Macuco e Estuário. 

 

Em seguida, passou a palavra a Dra. Edna Pacheco, que agradeceu a todos os presentes com 

número (50) expressivo de participantes, e informou a todos , dos dados apresentados e 

notificados pelo 3.° Distrito da Região. Observou a todos e alertou da importância de não 

informar quaisquer dados pessoais e bancários via fone ou correios eletrônicos e 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, somando-se ainda, que o sistema de biometria utilizado pelos bancos,  

dificulta quaisquer transações bancárias e que está praticamente consolidado hoje pelo 

sistema. 

Houve um amplo debate, a respeito dos boletins de ocorrências registrados/não registrados 

pelos munícipes, das dificuldades operacionais por parte da Polícia Civil e Militar e das 

condicionantes expostas pela Legislação Federal vigente, em especial o Código Penal 

Brasileiro ( conforme decreto-lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 ). 

Houve um amplo debate entre as autoridades e a  sociedade presente, em especial atenção 

das invasões residenciais ( dificuldades de registros das ocorrências ) ocorridas nos 

últimos meses, nas residências dos munícipes da região do 3° Conseg. 

A Delegada enfatizou a todos, que está elaborando um amplo trabalho com a equipe do 3.° 

Distrito para as reclamações supracitados e notificou a todos, que está empenhando 

esforços para organização e planejamento das atividades do 3.° Distrito, e justificando 

aos meses anteriores das dificuldades por parte da reforma no 7°. Distrito , 

condicionando ao 3.° Distrito, a integralidade dos serviços. 

Citou ainda, uma ocorrência no ano passado no bar Baccará e que tal ocorrência ainda 

não concluída ( falta à captura de um elemento envolvido ) que exigiu muito trabalho 

por parte da equipe do 3.° Distrito e aos esforços de questionamentos entre Policia 

Civil, Ministério Público e o Judiciário. 

Um munícipe agradeceu a presença das autoridades presentes e parabenizou-os pelo colossal 

trabalho, em especial ao dedicado trabalho da Dra. Edna Pacheco e equipe, em função da  
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dramática redução de funcionários e infraestrutura, ineficientes para o êxito das 

funções. Parabéns!  

Esses problemas já foram aqui registrados por mais de uma vez, sendo que somente o Senhor 

Presidente relatou-a por 03 ( três ) vezes, e as autoridades competentes sequer dão algum 

retorno ou satisfação ou, mesmo se esforcem par minimizar os problemas aqui apontados. 

Registre-se aqui, mais uma vez, que a situação da Policia Militar também é precária sendo 

evidente, a falta de servidores na Polícia Civil e Militar. 

A seguir, o Vereador José Teixeira Filho, em resposta a um dos presentes comentou sobre 

as obras da Nova Ponta da Praia, exemplificando que quanto dá propalada hipótese da 

ligação Santos/Guarujá, por túnel, ele e outros vereadores movimentaram a população do 

Bairro do Macuco e fizeram alguns eventos contrários a este planejamento. Foram tão 

intensos os movimentos, a época, que as “autoridades” defensoras engavetaram o projeto. 

Entende-se que falta liderança, para arregimentar a população da Ponta da Praia para se 

discutir melhor o assunto. 

Comentou ainda o Vereador Zequinha que, a participação dos vereadores junto aos Consegs é 

de extrema importância, já que podem perceber os reclamos da sociedade em um ambiente 

neutro. 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.  

A representante da escola Lourdes Ortiz, localizado a Rua Ricardo Pinto, n.° 129 bairro 

da Aparecida, Santos, notificou as autoridades presentes da necessidade de disponibilizar 

viaturas da Polícia Civil/Militar e ou Guarda Municipal nos horários de saída/entrada dos 

alunos na escola, cuidando da vigilância dos alunos no entorno do colégio.  

Solicitou ainda, que houvesse uma apuração mais vigorosa com relação a determinadas 

pessoas que fazem abordagem dos alunos em seus percursos de ida/volta à Escola, em cujas 

abordagens são oferecidas aos mesmos produtos proibidos, conforme protocolo enviado as 

Autoridades deste Município. 

O representante da Guarda Municipal, apresentou os dados do mês de junho com índices 

pertinentes referentes à desordem/perturbação aos meses anteriores e apoio aos órgãos da 

Prefeitura. Salientou porém, a dificuldade da Guarda Municipal que perdeu muitos efetivos 

e, no momento só dispõe de 01 ( um ) viatura abrangendo sua área de atuação. 

Outras demandas foram solicitadas, sendo e algumas a representante da Ouvidoria já está 

dando os respectivos encaminhamentos. 

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.  
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Temos estacionamento gratuito no local. 

Pauta para próxima reunião a ser realizada no dia 12.08.2019 (segunda-feira): Assuntos 

Gerais.  

Quantidade de pessoas presentes: 50 ( cinquenta ) 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 Capitão                                                                 


