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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA MENSAL DO 3º CONSEG I  SANTOS 

Data: 11.11.2019 

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                                                                                                                                         
Jorgino Nogueira                                                                                                                                                                                                                               Assessoria Presidente 
Mario La Pasta                                                                                                                                                                                                                                                 Diretor Social 

                                                                                                                                         

Membros Natos presentes: 

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

 

  Autoridades presentes:        
 
Carlito dos Santos                                                                                                                                                                                                             Guarda Municipal I Inspetor 

Luana  Li Wi Ng                                                                                                            Vereador Bruno Orlandi  l  Assessora 
Luiz Moncorvo                                                                                                                                                                                                                                                 Assessor I CET  
Mauricio Gianetti                                                                                                                                                                                                                              1.° Tenente I Assessor                                                                                            

 

Comunidade presente: 

 

Roberto Machado                                                                                                                                                                                                                                                 Munícipe 
Cremilda Mendes                                                                                                                                                                                                                                                  Munícipe 
Denise S. Guerra Bastos                                                                                                                                                                                                                                         Munícipe                                                 
Marcelo de Jesus                                                                                                                                                                                                                                                   Munícipe 
Bruno Melo                                                                                                                                                                                                                                                              Munícipe 
Miriam Matos                                                                                                                                                                                                                                                          Munícipe 
Ricardo Brandão                                                                                                                                                                                                                                                    Munícipe 
Luiz Eduardo Santos                                                                                                                                                                                                                                               Munícipe 
José Carlos Lopes                                                                                                                                                                                                                                                  Munícipe 
Sônia Guedes                                                                                                                                                                                                                                                        Munícipe 
Maria Luiza Rua                                                                                                                                                                                                                                                     Munícipe 
Aida Machado                                                                                                                                                                                                                                                      Munícipe 
Flávia Fernandes                                                                                                                                                                                                                                                   Munícipe 
Ângela Manzano                                                                                                                                                                                                                                                  Munícipe 
Paulo Silva                                                                                                                                                                                                                                                             Munícipe 
Marilene Fassiom                                                                                                                                                                                                                                                  Munícipe 
Iraidis Ruas                                                                                                                                                                                                                                                             Munícipe 
Ana Lúcia Fernandes                                                                                                                                                                                                                                           Munícipe 
Andrea Souza                                                                                                                                                                                                                                                       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 outubro de 2019, aprovado por unanimidade. Em seguida, o 

Presidente deste Conselho Comunitário, fez os mais sinceros sentimentos ao Presidente do Grupo Conseg CPI-

6 , o Sr.° Odemir Batista da Silva e pediu a todos um minuto de silêncio. 

 

A seguir, o Capitão Biagio agradeceu a todos e notificou o Presidente deste Conselho, a ausência da Dra. 

Edna Pacheco em curso em São Paulo.  

Comentou-se 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 do sistema 

de inteligência da Polícia Militar. Mais uma vez parabenizou a todos das iniciativas da criação do Vizinhança 

Solidária na região do 3.° Conseg ao total de 14 ( quatorze ) consolidados até o momento. Fez uma breve 

explanação de participação como Voluntário entre Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) e a 

Prefeitura de Santos, um convênio de cooperação técnica para a realização de pesquisas a fim de 

conhecer melhor as pessoas em situação de rua. Esse censo, justificou o Capitão, vai nortear todas as nossas 

ações, permitindo traçar perfis e compreender o porquê do fenômeno, além de entender as peculiaridades 

de Santos. ´´ Além disso, conseguiremos atuar de forma personalizada, a partir das situações que forem 

apresentadas neste trabalho meticuloso”. E bem interessante observar disse Biagio, das condicionantes 

expostas a esta população, das dificuldades operacionais dos voluntários em pesquisar estes excludentes da 

sociedade e da dramaticidade observada.  

Um munícipe, citou ao Capitão do quadro supracitado , do aumento significativo da população de rua e 

alertou das inúmeras vezes que a sociedade não tem mais a quem protestar, das violências observadas nas 

ruas, das dificuldades e questionamentos do uso do telefone 190. É de longa data as observâncias por parte 

dos presentes das inseguranças no meio urbano, do drama social em que vive a sociedade brasileira e da 

inércia dos Poderes Públicos. 

Uma munícipe cita com veemência de um ´morador de rua ´ nas confluências das ruas Alfaia Rodrigues e 

Benjamin Constant que há mais de um ano causa transtorno ao entorno não pelo fato de estar ali em 

condições inadequadas mas pela presença de seus 06 ( seis ) cachorros e que inúmeras pessoas já foram 

mordidas, ao transitarem pelo local e diversos comerciantes reclamaram  a Guarda Municipal, a Policia 

Militar e Civil, presentes várias vezes com abordagem ao munícipe em situação de rua e sem êxito. 

Questionou ainda , quando terá uma solução, pois a questão e de urgência e citou ainda que o serviço da 

Prefeitura de Santos, não possuir serviço de zoonoses. 

Outra munícipe, solicitou apoio da Guarda Municipal, a rua Comendador Barnabé Francisco Vaz Carvalhais  

devido ao local possuir uma ´pensão´que está perturbando as pessoas do local com diversas irregularidades 

e principalmente de pessoas alcoolizadas e citou ainda,  das dificuldades de criação de vizinhança solidária 

por ser uma via local sem saída. 
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O representante da Guarda Municipal, o Sr.° Carlito dos Santos , apresentou dados estatísticos no 

atendimento da Guarda no mês de outubro da área do 3.° Conseg : furto total (01),  desacato (01), desordem 

perturbação (25), ocorrência com animal (01), acidente de trânsito (01), orientação ao cidadão/auxílio ao 

munícipe (01), pessoa em situação de risco (10), apoio ao guarda municipal (01), apoio aos órgãos da 

prefeitura (20),  apoio as outras instituições (08), preservação de direitos (14), ação preventiva (17), poda de 

árvore ilegal (01), evento autorizado (08), comércio irregular (02), apoio a guarda municipal (01), 

fogueira/churrasqueira em local proibido ( 01), outras infrações municipais (01), atropelamento na ciclovia 

(01), força tarefa (01). Observou-se também, das dificuldades expostas e das impossibilidades em 

atendimento a todas as ocorrências, devido ao déficit do efetivo da Guarda Municipal e notificou a 

Comunidade presente, dos preparatórios operacionais da  Operação Verão. 

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

em virtude do horário . 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 09.12.2019 às 18.30h (segunda-feira): Assuntos Gerais. 

Quantidade de pessoas presentes: 29 ( vinte e nove ) 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                                                                 


