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               ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA MENSAL DO 3º CONSEG/SANTOS 

Data: 12.08.2019 

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 Fernandes Alonso                                                                                                                                                                                                                                            2.° Secretario 
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:        

Adelmar Miranda da Silva Filho                                                                                                                                                                                            Guarda Municipal I Coordenador 

José Francisco Martins Soares                                                                                                                                                                                                                                 Conselho Tutelar 

Miriam Aparecida de Araujo                                                                                                                                                                                                                            SEDS l  Coordenadora 

Juliana Laffront                                                                                        SEDS  l Gestora 

José Francisco Martins Soares                                                                                                                                                                                                                Conselheiro Tutelar 

Luana  Li Wi Ng                                                                                                                      Vereador Bruno Orlandi  l  Assessora 

Maria Cristina dos Santos                                                                                                                        CDL/Santos l  Gerente 

 

 
Comunidade presente: 

 

Luiz Eduardo dos Santos                                                                                                                                                                                                                                                       Munícipe 
Nilcéia Gonçalves de Lima                                                                                                                                                                                                                                                    Munícipe 
José Cláudio Dias                                                                                                                                                                                                                                                                 Munícipe 
Maria Aparecida da Silva Freitas                                                                                                                                                                                                                                          Munícipe 
Maria Bueno Gomes                                                                                                                                                                                                                                                             Munícipe 
Silmara Aparecida Teixeira Oliva                                                                                                                                                                                                                                          Munícipe 
Daniele dos Santos Gois                                                                                                                                                                                                                                                       Munícipe 
Bruno Melo Cruz                                                                                                                                                                                                                                                                    Munícipe 
Andreia de Andrade Souza                                                                                                                                                                                                                                                    Munícipe 
Ronaldo Alves Soares                                                                                                                                                                                                                                                           Munícipe 
João Antonio de Freitas                                                                                                                                                                                                                                                         Munícipe 
Laudinete Maria da Silva                                                                                                                                                                                                                                                       Munícipe 
Marcelo de Jesus Gustavo                                                                                                                                                                                                                                                    Munícipe 
Rosana Rocha Barrio                                                                                                                                                                                                                                                            Munícipe 
José Claudio Dias                                                                                                                                                                                                                                                                 Munícipe 
Clovis Pereira de Souza                                                                                                                                                                                                                                                        Munícipe 
Marcia Lima                                                                                                                                                                                                                                                                           Munícipe 
Roselia M. Silveira                                                                                                                                                                                                                                                                 Munícipe 
Denise S. Guerra Bastos                                                                                                                                                                                                                                                       Munícipe                                               
Paulo Ricardo da Silva                                                                                                                                                                                                                                                          Munícipe 
Ivonilde dos Santos                                                                                                                                                                                                                                                               Munícipe 
Josefa Vieira de Melo                                                                                                                                                                                                                                                            Munícipe 
Flávia. S. Silva Sato                                                                                                                                                                                                                                                               Munícipe 
Jose Carlos Fachim                                                                                                                                                                                                                                                              Munícipe 
Jorge Fernandes                                                                                                                                                                                                                                                                   Munícipe                                                                                               
Katia de Barros Melina                                                                                                                                                                                                                                                          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. Justificou a ausência, o Diretor 

Social e de Assuntos Comunitários Sr°. Mario La Pasta. 

 

O Senhor° Presidente, relatou das alterações em trâmite nos Conselhos Comunitários de 

Segurança, quando em visita ao Secretário Executivo da Polícia Militar Cel. Álvaro 

Batista Camilo em que, por determinação do Secretário de Segurança Pública, toda a equipe 

da Coordenadoria dos Consegs está mantida, até porque, não seria justo qualquer 

alteração, reconhecendo o absoluto desinteresse em que foi relegada a equipe da 

Coordenadoria. Comentou-se também, que está sendo avaliado um novo site, uma nova 

regulamentação e uma maior cobrança em breve. Qualquer conseguiano, caso queira cooperar 

com ideias para a reestruturação, será bem aceita. Também cogitou-se, com a necessidade 

de terminar com a eternização dos atuais presidentes dos Consegs e que deverá ser 

incentivada a renovação. 

 

Devido à próxima eleição dos representantes do Conselho Tutelar, e tendo em vista a 

parceria mantida pelo mesmo com os Consegs, o Senhor Presidente abrirá a palavra para 

todos os candidatos que se inscreverem até o início da próxima reunião (09/09). O tempo 

de apresentação, será definido após a conclusão dos números de inscritos pelo Presidente. 

 

Também informou, que o Presidente da União dos Vereadores da Baixada Santista (UVBS) 

vereador Betinho (Praia Grande) esteve presente em nossa reunião ordinária na AGEM, onde 

assumiu o compromisso de falar com todos os vereadores componentes das Câmaras temáticas 

de Segurança, no sentido de estreitar e apoiar os Consegs em suas cidades. 

 

Esteve presente na citada reunião, o representante de deputada federal Rosana Valle. 

 

A seguir, o Capitão 6º BPM/I – Com.1ª Cia. Gustavo Biagio fez uma explanação sobre sua 

gestão, agradecendo a todos o comparecimento e reforçando a necessidade da sociedade 

registrar todas as ocorrências, pois é com os registros que são determinadas as 

orientações de vigilância, Comentou-se ainda, nas proximidades do Shopping Center 

Praiamar, do aumento significativo de furto/roubo de motocicletas. 

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

informou a todos, dos dados apresentados e notificados pelo 3.° Distrito da Região. 

Enfatizou aos munícipes , dos trâmites de boletins de ocorrências registrados. Esclareceu 

a um munícipe referente à desordem e perturbação do sossêgo, em especial ao Código de 

Posturas do Município de Santos vigente e das dificuldades operacionais abordados em 

reuniões anteriores. 
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A seguir, munícipes do bairro do Embaré (nas imediações da Igreja Basílica Santo Antônio 

do Embaré) conforme citado, Avenida Bartolomeu de Gusmão n.° 27 e confrontantes, 

relataram aos membros da mesa do 3.° Conseg das forças tarefas executadas no local! 

Parabéns à Polícia Militar, Civil e Guarda Municipal.  

Também pediram para registrar em ata, cumprimentando-os, os componentes da Vigilância 

Solidária do bairro do Embaré, proximidades da Rua Benjamin Constant. 

Outros munícipes, notificaram aos membros presentes desta mesa, e em especial a SEAS 

(Secretaria de Assistência Social), dos moradores de rua estabelecidos em um bar 

abandonado nas imediações do canal 04 com a Avenida Epitácio Pessoa. 

Outro munícipe fez uma observação ao Capital Biagio de uma ocorrência nas imediações da 

Avenida Pedro Lessa com a Rua Frei Vital, de ter observado a presença de uma viatura da 

Policia Militar próximo do acidente e, sua omissão de socorro a vítima (acidente de um 

ciclista com um carro neste local supracitado). 

O Capitão Biagio lamentou o ocorrido, pedindo desculpas a todos os presentes e que este 

não é o protocolo da Policia Militar, e que nas próximas reuniões da Corporação, irá 

notificar a equipe da 1ª Cia. 

Outra munícipe fez a mesma observação de uma ocorrência ignorada pela Corporação da 

Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, nas imediações do BNH durante o mês junino, de 

perturbação do sossêgo na área, e o Capitão questionou o munícipe se seria possível 

identificar o servidor público que exercia a atividade no dia da ocorrência, para as 

devidas providências pela corporação. 

O Coordenador da Guarda Municipal, o Comandante Adelmar, apresentou dados estatísticos no 

atendimento da Guarda no mês de julho da área do 3.° Conseg : furto total (02),lesão 

corporal agressão dolosa (01), posse invasão de propriedade (01), alarme disparado (01), 

desordem perturbação (66), desinteligência (01),averiguação de atitude suspeita (01), 

interdição de via pública (01), objeto abandonado/localizado (01), orientação ao 

cidadão/auxílio ao munícipe (06), pessoa em situação de risco (17), apoio aos órgãos da 

prefeitura (23), apoio aos órgãos policiais (01), adolescente infrator (01), ação 

conjunta (00), ação preventiva (38), fogueira/churrasqueira em local proibido (6), 

despejo de material em local proibido (4), pesca amadora em local proibido (00), evento 

autorizado (10), comercio irregular (01) , força tarefa / ferro velho (01), força tarefa 

/ outros (01). Observou também, das dificuldades operacionais em virtude da drástica 

redução de infraestrutura, quando se comentou estar à área do 3º Conseg operando com 

apenas uma viatura da Guarda Municipal. 
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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. Explanou-se também a todos, a participarem de 

Audiência Pública a ser realizada em 23 de Agosto de 2019, às 19.00h. no Auditório 

Vereadora Zeny de Sá Goulart desta Casa de Leis, à Praça Tenente Mauro Batista de 

Miranda, n.° 01 / Santos Estado de São Paulo. Na ocasião, será discutido o tráfego de 

ônibus fretados na pista descendente da Rodovia dos Imigrantes. ´ Fez também, uma breve 

leitura dos requerimentos protocolados e oficializados a Companhia de Engenharia de 

Tráfego a respeito da sincronia dos semáforos nos endereços : Rua Xavier Pinheiro, entre 

as ruas 28 de Setembro e a Avenida Washington Luiz e as ruas Joaquim Távora e a Avenida 

Bernardino de Campos.  

Outro requerimento apresentado durante o 1.° Semestre de 2019, com 42 indicações 

solicitando podas de árvores, em diversos pontos da cidade, e até agora não recebido 

resposta. Tais documentos foram protocolados com os seguintes números: 47/2019, 309/2019, 

554/2019, 833/2019, 841/2019, 1271/2019, 1275/2019, 1267/2019, 1487/2019, 1647/2019, 

1791/2019, 1790/2019, 1031/2019, 1647/2019, 3676/2019, 2175/2019, 1270/2019, 2176/2019, 

2465/2019, 2462/2019, 2168/2019, 2408/2019, 2400/2019, 2404/2019, 2738/2019, 2638/2019, 

2978/2019, 2633/2019, 2881/2019, 2885/2019, 3069/2019, 3074/2019, 3075/2019, 3411/2019, 

3076/2019, 3407/2019, 3818/2019, 3674/2019, 3675/2019 e 3410/2019.  

Observou-se a Assessora do Vereador, que a falta de execução deste serviço está causando 

transtornos aos munícipes deste local, além de trazer riscos de acidentes aos pedestres, 

que por muitas vezes são obrigados a caminhar por calçadas com raízes expostas e com 

risco de queda iminente destas árvores. Conforme ofício entregue ao Presidente deste 

Conselho Comunitário esclareço: ´Ante o exposto, requeiro ouvido o Plenário e na forma 

regimental, que esta Casa oficie ao Senhor° Prefeito Senhor° Paulo Alexandre Barbosa, 

para que informe quando estas podas serão realizadas? E qual o motivo de tamanha 

morosidade para realização destes serviços? ´ 

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.  

Temos estacionamento gratuito no local. 
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Pauta para próxima reunião a ser realizada no dia 09.09.2019 (segunda-feira): Assuntos 

Gerais.  

Quantidade de pessoas presentes: 39 ( trinta e nove ) 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                                                                 


