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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA MENSAL DO 3º CONSEG I  SANTOS 

Data: 14.10.2019 

Horário Início: 18:40 horas 

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

Membros da Diretoria presentes: 

José Carlos Nogueira                                                                                                                                                                                                                                          Presidente 
Silvio Garcia Henrique                                                                                                                                                                                                                                Vice-Presidente 
Elcio Moreira                                                                                                                                                                                                                                                    1.° Secretario                                                                                                                                         
Geraldo Fernandez Alonso                                                                                                                                                                                                                            2.° Secretario 
Jorgino Nogueira                                                                                                                                                                                                                               Assessoria Presidente 
Mario La Pasta                                                                                                                                                                                                                                                 Diretor Social 

                                                                                                                                         

Membros Natos presentes: 

  Gustavo Biagio                                                                                                                                                                                                                                  6º BPM/I - Com.1ª Cia. 
  Dra. Edna Fernandes Pacheco                                                                                                                                                                                             3.° Distrito l Delegada Titular 

  Dr.° Carlos Topfer Schneider                                                                                                                                                                                                             Delegado I Deinter -6 
 

  Autoridades presentes:        
 
Adelmar Miranda da Silva Filho                                                                                                                                                                            Guarda Municipal I Coordenador 
José Francisco Martins Soares                                                                                                                                                                                                                 Conselho Tutelar 
Luana  Li Wi Ng                                                                                                            Vereador Bruno Orlandi  l  Assessora 
Orlando Galante Rollo                                                                                                                                                                                                                        Investigador I 3.° DP  
Mauricio Gianetti                                                                                                                                                                                                                                Gabinete Delegado 
Renato Oliveira da Silva                                                                                                                                                                                                                     Investigador I 3.° DP 
Elias Rodrigues Santos                                                                                                                                                                                                                         Investigador I 3.° DP 
André Leonardo                                                                                                                                                                                                                                  Investigador I 3.° DP 
Adriano Mattos                                                                                                                                                                                                                       Investigador Chefe  I 3.° DP 
Guilherme Bastos Calçada                                                                                                                                                                                                                       Escrivão I 3.° DP 
Luiz Moncorus                                                                                                                                                                                                                                                 Assessor I CET                                                                                             

 

Comunidade presente: 

 

Ana Lúcia Fernandes                                                                                                                                                                                                                                            Munícipe 
Rosana Rocha Barrio                                                                                                                                                                                                                                             Munícipe 
José Claudio Dias                                                                                                                                                                                                                                                  Munícipe 
Denise S. Guerra Bastos                                                                                                                                                                                                                                         Munícipe                                                 
Wagner Sergius                                                                                                                                                                                                                                                      Munícipe 
Marcelo de Jesus                                                                                                                                                                                                                                                   Munícipe 
Josefa Vieira de Melo                                                                                                                                                                                                                                           Munícipe 
Luiz Antônio da Silva                                                                                                                                                                                                                                              Munícipe 
Rosélia Lopes                                                                                                                                                                                                                                                          Municipe 
Bruno Melo                                                                                                                                                                                                                                                              Munícipe 
Telma Xavier                                                                                                                                                                                                                                                           Municipe 
Márcia Lima                                                                                                                                                                                                                                                           Municipe 
Kathrin Grund                                                                                                                                                                                                                                                         Municipe  
Vinicius Constantino                                                                                                                                                                                                                                              Munícipe 
Maria de Fátima Lourenço                                                                                                                                                                                                                                   Munícipe 
Regiane F.                                                                                                                                                                                                                                                               Munícipe                                   
Willian Júnior                                                                                                                                                                                                                                                           Munícipe  
Arhur Melo                                                                                                                                                                                                                                                              Munícipe 
Maria de Fátima João                                                                                                                                                                                                                                          Munícipe 
Emílio Giácomo                                                                                                                                                                                                                                                     Munícipe 
Ronaldo Alves Soares                                                                                                                                                                                                                                            Munícipe                                                                                                                     
Miriam Matos                                                                                                                                                                                                                                                          Munícipe 
Ricardo Correia                                                                                                                                                                                                                                                      Munícipe 
Gilda Souza                                                                                                                                                                                                                                                            Munícipe 
Athos F.                                                                                                                                                                                                                                                                    Munícipe 
José Francisco Pacillo                                                                                                                                                                                                                                           Munícipe 
Enio Pacillo                                                                                                                                                                                                                                                              Munícipe 
Luiz Eduardo Santos                                                                                                                                                                                                                                               Munícipe 
Maria Cristina                                                                                                                                                                                                                                                         Munícipe 
Denis Ferreira                                                                                                                                                                                                                                                          Munícipe 
José Roberto Tavares                                                                                                                                                                                                                                            Munícipe 
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A reunião foi aberta pelo Presidente do 3º CONSEG I Santos/SP, o Senhor José Carlos Nogueira, às 18:40 horas, e colocou a 

ata em votação do mês de setembro de 2019, aprovado por unanimidade. Em seguida, o Presidente deste Conselho 

Comunitário , agradeceu  a todos os presentes e em especial atenção,  a ilustre presença do Delegado Carlos 

Topfer Schneider  e aos ínclitos membros do 3.° Distrito, e fez uma observação de homenageá-los aos serviços prestados e 

da implantação do projeto Spada  a esta sociedade, nesta presente data.  

 

A seguir, pediu licença aos membros da mesa um munícipe, para explanação das problemáticas dos terminais de grãos 

em estudo/consolidados ( Ponta da Praia ) de poluição ambiental . Alertou ainda, da  movimentação de grãos nos porões 

dos navios/armazéns, que gera ´ interferências ambientais ´, e é possível a observação a olho nu, da formação de 

particulados em grande escala, que é gerada como consequência do embarque, e poderá trazer malefícios ao meio em 

que a área portuária está inserida na região , destacou-se o munícipe. ´ A sociedade precisa participar destas questões 

ambientais pertinentes e dialogar com a Autoridade Portuária (  CODESP ).´  

 

Em seguida, deu-se a palavra para a Dra. Edna Fernandes Pacheco, que passou a proferir seus informes com o seguinte 

conteúdo : Gostaria de agradecer à todos os presentes, e especialmente  ao Conselho Comunitário de Segurança/3.° 

Conseg das homenagens , ao referido trabalho do 3.° Distrito Policial de Santos, de implantação do Projeto Spada. Tal 

projeto, visa os usos de imagens digitais em boletins de ocorrências coletadas neste breve espaço de tempo do  

vizinhança solidária,  através de uma plataforma digital armazenada em um servidor/disco rígido ( com recursos próprios 

dos servidores Públicos do Estado de São Paulo/3.° Distrito Policial ), dos materiais obtidos pela sociedade e parabenizando 

aos tutores dos bairros do Embaré e da Ponta da Praia, pelas informações prestadas e das iconografias enviadas ao 3.° 

Distrito Policial de Santos.   

A seguir, a Assessora do Vereador Bruno Orlandi, agradeceu aos presentes e apresentou os relatórios de atividades e 

requerimentos protocolados ao Prefeito de Santos com as seguintes ofícios : ´ esclarecimentos prestados pela Companhia 

de Engenharia de Tráfego de Santos aos requerimentos 2491/2018, protocolados na Câmara em 06 de junho e 09 de 

novembro de 2018 ´ nos quais citaram :  ( não indicamos a implantação de rotatória para o cruzamento da rua Nabuco de 

Araújo com a rua Frei Vital, haja vista que, desse tipo de equipamento passa por análise de diversos aspectos, entre os 

quais os dados estatísticos de ocorrências. Após análise e vistoria, apurou-se que o local não apresenta características que 

justifiquem a implantação´. Outro protocolo refere-se ao tempo destinado a travessia de pedestres no semáforo da Rua 

Carvalho de Mendonça em confluência com a Avenida Ana Costa e ,também, se está previsto sincronia com o 

equipamento, questões pertinentes aos munícipes do local reclamado. Observou-se de uma tampa de bueiro para 

captação de águas pluviais, localizado na rua 28 de setembro em confluência com a rua Xavier Pinheiro, no bairro do 

macuco , danificada.  Ausência de capinação e serviço público na Praça Visconde de Itaboray a Praça 1.° de maio, no 

bairro do Estuário e nos arredores entre a Avenida Afonso Pena e a Avenida Almirante Cochrane. Manutenção de 

iluminação pública localizadas na rua Primeiro de Maio, Ponta da Praia visando melhoria e segurança local. Outro 

questionamento com implantação se existe previsão de rotatória nos cruzamentos da rua Aureliano Coutinho com a rua 

Benjamin Constant, no Embaré e que sejam esclarecidas as estatísticas de acidentes no ano de 2017 até a presente data. 

Segundo relatos de um munícipe próximo do local, cita de dois carros em um acidente no local supracitado. É comum 

segundo moradores locais, pois não há semáforos e os motoristas não respeitam a sinalização. A companhia de 

Engenharia de Tráfego destacou que há sinalização completa : faixa de pedestres e legenda de pare e os acidentes 

ocorrem por desrespeito a sinalização de parada obrigatória. A CET está avaliando a necessidade de ampliar a 

sinalização local. Solicitaram poda de árvores nos seguintes trechos : rua Paraguaçú, boqueirão; rua Conselheiro Lafayete (  



                     

                    CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA  
              3º CONSEG / SANTOS 

                      l  Embaré l l Aparecida l l Ponta da Praia l l Estuário l l Macuco l  

               RIC I06S3DP0610SAN637 

Sociedade de Melhoramentos do Bairro da Ponta da Praia ( sede provisória ) 
Rua Maestro Heitor Villa Lobos n.° 160 , CEP : 11030-140, Ponta da Praia, Santos , SP 

santos3@conseg.sp.gov.br 
 

  

 

3 

 

embaré ) e a rua Frei Francisco Sampaio em frente a rua Frei Vital ( com risco de queda ). Rua prefeito Antenor Bué no 

entorno do conjunto residencial Jaú, solicitação de rotatória na avenida Epitácio Pessoa, n.° 194 em frente ao colégio 

Objetivo devido ao grande fluxo de transeuntes e até a presente data sem respostas da Companhia de Tráfego. E por 

concluir, em especial atenção oficie a Companhia Docas do Estado de São Paulo , questionando qual e a frequência de 

limpeza da pista da avenida Cidade de  Santos e se é usado algum tipo de sinalização para alertar os motoristas com o 

intuito de evitar acidentes. Em caso negativo, se está previsto a implantação destes serviços. 

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

no mês de setembro da área do 3.° Conseg : furto total (01), averiguação e atitude de suspeita (01), desacato (01), 

desordem perturbação (36), queda de energia e pane elétrica (01), desinteligência (01),averiguação de atitude suspeita 

(01) , orientação ao cidadão/auxílio ao munícipe (01), pessoa em situação de risco (12), apoio ao guarda municipal (01), 

apoio aos órgãos da prefeitura (24),  apoio as outras instituições (01), preservação de direitos (06), ação preventiva (20), 

poda de árvore ilegal (01), despejo de material em local proibido (06),evento autorizado (03), comércio irregular (03).   

Observou-se também, do aumento da desordem e perturbação, apesar das rondas operacionais ostensivas da Guarda 

Municipal.  

Em seguida, a palavra voltou ao Presidente, que indagou se mais alguém gostaria de fazer uso da palavra, em virtude do 

´Coquetel ´ a todos os presentes e aos homenageados, nesta simbólica reunião ordinária do Conselho Comunitário. Em 

seguida deu por encerrada a reunião e 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 11.11.2019 às 18.30h (segunda-feira): Assuntos Gerais. 

Quantidade de pessoas presentes: 51 ( cinquenta e um ) pessoas. 

 

Observação : Todas as atas dos Conselhos Comunitários de Santos, estão publicados no site da Prefeitura de Santos. 

https://www.santos.sp.gov.br/?q=content/consegs-conselhos-comunitarios-de-seguranca-0 

 
 

 
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                               


