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               ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA MENSAL DO 3º CONSEG/SANTOS 

Data: 09.09.2019 

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 
Geraldo Fernandes Alonso                                                                                                                                                                                                                                            2.° Secretario 
Jorgino Nogueira                                                                                                                                                                                                                                              Assessoria Presidente 
Mario La Pasta 

                                                                                                                                         
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 
Orlando Galante Rollo                                                                                                                                                                                                                                                      Investigador 
 

 
Comunidade presente: 

Maria Bueno Gomes                                                                                                                                                                                                                                                             Munícipe 
Silmara Aparecida Teixeira Oliva                                                                                                                                                                                                                                          Munícipe 
Daniele dos Santos Gois                                                                                                                                                                                                                                                       Munícipe 
Rosana Rocha Barrio                                                                                                                                                                                                                                                            Munícipe 
José Claudio Dias                                                                                                                                                                                                                                                                 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                                                                                                                     
Miriam Eliseu de Mattos                                                                                                                                                                                                                                                        Municipe 
Paulo Murat Filho                                                                                                                                                                                                                                                                   Munícipe 
Vanessa Lourenço Lopes da Silva                                                                                                                                                                                                                                        Munícipe 
Jeferson Araújo                                                                                                                                                                                                                                                                      Municipe 
Ricardo José Chainça                                                                                                                                                                                                                                                           Munícipe 
Telma Chaiança                                                                                                                                                                                                                                                                    Municipe 
Mariana Filgueira de Freitas                                                                                                                                                                                                                                                  Municipe 
Francisco Gomes                                                                                                                                                                                                                                                                  Munícipe 
Mauricio Camboim                                                                                                                                                                                                                                                                Municipe  
Alessandra de Souza Franco                                                                                                                                                                                                                                               Munícipe 
Érika Nascimento                                                                                                                                                                                                                                                                  Munícipe 
Vitor Mariano                                                                                                                                                                                                                                                                         Munícipe 
Feliciano Antõnio                                                                                                                                                                                                                                                                   Munícipe                                                              
Flávia Sato                                                                                                                                                                                                                                                                            Munícipe  
Cláudia Maria Mori                                                                                                                                                                                                                                                                Munícipe 
Juan Manuel Filho                                                                                                                                                                                                                                                                 Munícipe 
Alessandra Imo                                                                                                                                                                                                                                                                     Munícipe 
Sonia Maria Pereira                                                                                                                                                                                                                                                              Munícipe 
Maria das Lágrimas                                                                                                                                                                                                                                                              Munícipe 
Emílio Giácomo                                                                                                                                                                                                                                                                    Munícipe 
Maurício Bezouro Carvalho                                                                                                                                                                                                                                                  Munícipe                                                                                           
Maria Piedade Pires                                                                                                                                                                                                                                                             Munícipe 
Elisabete Araújo                                                                                                                                                                                                                                                                   Munícipe 
Rubens Arlindo Bcobi                                                                                                                                                                                                                                                          Munícipe 
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A reunião foi aberta pelo Presidente do 3.º CONSEG – Santos/SP, o Senhor 

José Carlos Nogueira, às 18:35 horas, quando deu por encerrada as 
inscrições dos candidatos ao Conselho Tutelar, aos interessados em fazer 
o uso da palavra. Inscreveram-se 05 candidatos tendo o Sr.° Presidente 

definido que cada um falaria durante 04 minutos. Em seguida, como de 
costume, colocou em votação a aprovação da ata da reunião anterior, já 

distribuída via e-mail, sendo a mesma aprovada.  

Em seguida, por uma questão de prioridade e por razões de compromissos 
emergenciais externos, deu-se a palavra para a Dra. Edna Fernandes 
Pacheco, e justificou a ausência do 1º Secretário Senhor Elcio Moreira, 
em atividades educacionais e Congresso em São Paulo. 

A Dra. Edna passou a proferir seus informes com o seguinte conteúdo: há 

em curso implantação de um novo sistema com vistas a ajudar a 

identificação da autoria de determinados crimes praticados pelos 

meliantes. Havendo um aprimoramento em relação a identificação dos 

meliantes. O nome do projeto é SPADA. 

Hoje, em inúmeras ocorrências, contava e conta o 3º Distrito Policial com 

imagens que prédios e outros forneciam, e fornecem, tendo por parte deles 

boa vontade para ajudar na solução de uma questão policial. Com esse novo 
sistema, que será detalhado possivelmente na próxima reunião, já em 
implantação, obteve-se bons resultados.  

O sistema foi pensado numa contrapartida. Já existe um bom número de 

casos, para apuração dos delitos. Entende-se que o sistema é mais célere. 

Há também incentivo no atendimento ao público. Estão a disposição para a 

troca de informações. Há formação de um novo banco de dados. Maiores 

esclarecimentos serão fornecidos na próxima reunião.  

Em seguida a Dra. Edna teve de se ausentar, e no seu lugar ficou o Senhor 
Gustavo Rollo. O presidente deu prosseguimento à reunião, dando 

oportunidade para os Candidatos ao cargo de Conselho Tutelar, cuja 

eleição será realizada em outubro.  

Desta forma o primeiro a se apresentar para sua exposição foi o Sr°. JOSÉ 
FRANCISCO Nº 102. Disse que já é Conselheiro Tutelar, e é candidato a uma 
vaga no Conselho Tutelar.  

Para que houvesse a seleção dos candidatos, alguns quesitos foram 

necessários, tais como já estar direcionado na área, ter participado de 

atividades na área da Criança e Adolescência, afirmou que já participava 

desse tipo de trabalho. Outro fator é ter conhecimento do ECA. Para tanto 
há uma prova sobre o ECA, onde existe a necessidade de 60% de acerto das 
questões.  
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No dia 17/08 houve outra prova, para verificar se existe qualificação. 

Por fim há eleição, onde não há obrigatoriedade de que o eleitor normal 

vote, mas seria interessante, pois é algo que vem em benefício da 

sociedade.  

Haverá 16 locais de votação. Poderá ser votado em até 3(três) Candidatos.  

Informou que é Conselheiro da Zona leste, e que há 902 processos abertos, 
e são eleitos 05 conselheiros por área.  

Em seguida apresentou-se o Dr°. PAULO MURAT , Nº 116, dizendo que é 

advogado,  e que já trabalha com crianças faz algum tempo.  

É autônomo, e deu fé no que foi dito anteriormente e acrescentando que 

cabe a Prefeitura de Santos a estrutura. O objetivo é a garantia da 

criança.  

Disse que a eleição é dia 06 de outubro.  

Em seguida apresentou-se o Sr°. MAURÍCIO CARVALHO Nº 133. O Conselheiro 
Tutelar apresenta a característica como protetivo, foi coordenador da 

Zona Leste.  

É professor, trabalhou na creche. Trabalha no sentido para, dependendo do 

caso encaminhar para psicólogo ou assistência social, bem como atuação 

nos casos de drogas, através dos meios adequados.  

Em seguida apresentou-se a candidata MARIANA FILGUEIRAS Nº 114. Já é 

Conselheira , da zona Central, corrobora com tudo que foi dito, e esse 

tipo de serviço é uma atividade do Estado.  

Convidou a todos para conhecer o trabalho que é efetuado. Tem-se como 

principal pauta o respeito a Criança. 

Em seguida apresentou-se a Candidata VANESSA LOURENÇO Nº 166 - Hoje ela é 
Conselheira da Zona Noroeste, que é um território muito grande.  

São feitos contatos com as escolas, policlínicas, dentre outros, e 

verifica-se que a principal característica de problema está no lar. Todos 

devem estar alinhados para que tenhamos uma boa atuação. Sua realidade é 

diferente.  

Para a votação deve-se levar o Título de Eleitor e Documento pessoal. 

Em seguida a palavra voltou para o Presidente , que agradeceu a presença 

dos candidatos desejando Boa Sorte a todos eles. 
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A seguir deu continuidade,  passando a palavra  para a apresentação para 

a Prefeitura, no título de escola municipal de administração pública -
secretaria de gestão / começando com a Sra. ÉRICA. Está sendo colocada a 
disposição cursos de maneira gratuita para capacitar servidores públicos 

e sociedade civil.  

Isto deve-se a decreto de outubro do ano passado. Estão sendo ministradas 

palestras no auditório na Rua Dom Pedro.  

Um dos motes é a MEDIAÇÃO DE CONFLITOS. Essa preocupação está ligada a 

excelência no atendimento.  

Claro que é obrigação do servidor o bom atendimento, mas visa o 

aperfeiçoamento do serviço publico. Assim a apresentação de problemas 

poderão ser resolvidos pela mediação de conflitos, principalmente na 

esfera do serviço público.  

Há também o desenvolvimento de lideranças. Tentar soluções de casos como 

suicídio, dentre outros. Há ainda noções de orçamento público, planilhas 

de cálculos. 

Em geral a porta de entrada é a ouvidoria. É mais uma tentativa de 

melhorar o serviço público. Há projeto no sentido de termos alunos 

ouvidores, fazendo-os participar da vida societária de forma mais 

efetiva.Isto é um fato novo. O MEDIADOR é um trabalho voluntário, não tem 

juiz, ele é um apaziguador.  

Por  vezes a solução aparece. O objetivo é desarmar o espírito. No Brasil 

há algumas mediações quer sejam judicial e extrajudicial , como o CEJUSP, 

e o resultado vale como TERMO, apenas.  

Pode ocorrer regulamentação, mas de forma extrajudicial. O MEDIADOR tem o 
dever de ser, imparcial , ter isonomia, moralidade e informalidade. 

Haverá sempre a tentativa de consenso, deve haver boa fé. No final sai 

com um termo apenas. Qualquer pessoa física ou jurídica pode participar 

de alguma forma.  

Na mediação há um entendimento que será decidido, mas há outras 

vertentes. Digamos que exista barulho, ou cadeiras na calçada, de forma a 

atrapalhar os pedestres. Neste caso, procura-se a ouvidoria, e se eles 

entenderem que é caso para conciliação, haverá mediação entre as partes e 

no final sai um termo.  

Isto ocorre sem que seja procurado o Judiciário e o MP. Dentro desses 

conflitos, podem ocorrer a necessidade de várias secretarias, e se for o  
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caso nesta reunião de mediação sairá quando de forma satisfatória um 

TERMO, NÃO É UMA ATA.  

Outra observação, não é de bom tom termos discussão acalorada.Há 

situações em que as partes ficam em salas diferentes, como se não 

quisessem falar uma com a outra. 

A eficácia da MEDIAÇÃO, só será possível se as partes quiserem resolver. 

Pois faz-se a seguinte pergunta: Será que vai funcionar. 

Foi citado outros problemas , como uma casa na Floriano Peixoto, outro na 

União Imperial. Outro na Vila Belmiro, onde em dias de jogo, os moradores 

não podiam sair e soluções foram encontradas. Tudo aquilo que venha a 

beneficiar a sociedade sempre é bem vindo, mas a prática por vezes deixa 

a opinião da sociedade sem resposta, como determinadas condições 

apresentadas, e que não tiveram soluções, mesmo com ofício enviado para a 

Prefeitura, havendo espera por dois anos, e no final sem solução. Mas 

como a esperança sobrevive aos desencantos, continuamos tentando.  

Em seguida falou o capitão Biaggio comandante desta área. falou da 

vizinhança solidária, que vem apresentando bons resultados. Disse sobre 
filmagens da comunidade, que chegam ao seu conhecimento, no intuito de 

ajudar na elucidação dos casos.  

Está havendo a Biometria, falou que a Polícia Militar atua em 

conformidade com a lei. A PM tem poder de polícia, que vem do direito 

administrativo. As atitudes são tomadas por mandados, fundado suspeito 

sobre a atitude, e precisa ser objetiva.  

Há alguns comentários, do tipo, a pessoa não é obrigada a ter documento 

em mão, mas necessita se identificar quando abordados. A pessoa tem o 

direito de saber qual a razão da abordagem.  

Uma tutora do Vizinhaça presente falou sobre a Vizinhança Solidaria, para 

os presentes, em especial para a Sra. Cláudia , que demonstrou interesse.  

Um munícipe relatou problema na Av. Epitácio Pessoa, próximo ao muro do 

INSS, onde pode ser visto sexo a vista de todos. Pediu providências. 

Em seguida o Sr. Rollo do 3º DP voltou a enfatizar o sistema de Banco de 

Dados. 8 casos já foram identificados, com esse novo sistema. O sistema 

será detalhado na próxima reunião, apenas dando uma pequena informação, 

que a região possui mais de um milhão de habitantes.  

O banco de dados poderá viabilizar detalhes que hoje não ocorrem.  
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Pela guarda municipal falou o Srº. Ademário. Falou dos moradores de Rua, 

em que são limitados, pois eles tem o direito de ir e vir, estão sempre 

atuando. Forneceu dados. Foi solicitado providências na praça primeiro de 
maio e na Av. Afonso Pena com canal 6, com péssimas condições de 

iluminação. Além disso na área do 3º CONSEG a Guarda Municipal efetuou: 

Ameaça: 1, Furto:2, Dano/Depredação:1, Alarme disparado: 1, 

Desordem/Perturbação: 37, Conduta Inconveniente: 1, Desinteligência:1, 

Averiguação de Atitude Suspeita:2, Ocorrência com entorpecentes: 1, 

Acidente de trânsito: 1, Orientação ao Cidadão/auxílio ao munícipe: 

2,Pessoa em situação de risco: 12, Apoio aos órgãos da Prefeitura: 11, 

Apoio a órgãos policiais: 1, Preservação de direitos: 1, Criança 

Infratora: 1, Transporte emergencial: 9, Ação Preventiva: 32, Acampamento 

em local proibido: 1, Despejo de Material em lugar proibido: 3, Comércio 

irregular: 3, Força Tarefa – Bares e Restaurantes: 1.  

Em seguida a palavra voltou ao Presidente , que indagou se mais alguém 

gostaria de fazer uso da palavra, pois devido ao adiantado da hora, teria 

que encerrar a reunião. Solicitou a assinatura na lista de presença das 

pessoas que ainda não tinham feito e, se comprometeu a trazer a equipe do 

3º Distrito que colocou em operação o Projeto Spada, na próxima reunião 

de Outubro para dar mais detalhes a respeito do projeto. Em seguida deu 

por encerrada a reunião, agradecendo a todos os presentes. 

 

 
 

 
 
 

 
 
José Carlos Nogueira                                                                                                                                               Geraldo Alonso  
Presidente                                                                                                                    2.° Secretário 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


