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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA MENSAL DO 3º CONSEG I  SANTOS 

Data: 23.03.2021 

Horário Início: 18:00 horas  I GOOGLE MEET  

Membros da Diretoria presentes: 

José Carlos Nogueira                                                                                                                      Presidente 
Elcio Moreira                                                                                                                                1.° Secretario 
 
 
Membros Natos presentes: 

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

  Marcos Xavier                                                           Representante 6º BPM/I – Com. 1ª Cia. – 1º Tenente 

   

 

  Autoridades presentes:        

 

Washington Moura Antunes                                                                  Guarda Municipal I Coordenador    

  Rafael de Carvalho Oliveira                                                                    6º BPM/I - Com.1ª Cia. I Sargento 

Sandra Santos                                                                                       Assessoria l Vereador Cacá Teixeira                     

 
 

Comunidade presente: 

 
Vinicius Constantino                                                                                                                          Munícipe 

Régis Guimarães                                                                                                                                Munícipe  
Katia Melo                                                                                                                                          Munícipe 
Luiz Eduardo dos Santos                                                                                                                   Munícipe  
Kathrin Grund                                                                                                                                     Munícipe 
Denise Guerra                                                                                                                                    Municipe 

Marcelo Jesus                                                                                                                                    Munícipe 
Vinicius Constantino                                                                                                                          Municipe 
Deusdedit Maia Filho                                                                                                                        Munícipe 
Maria Aparecida Leal                                                                                                                       Munícipe 
Marta Marcondes                                                                                                                              Munícipe 
Cícera Campos                                                                                                                               Munícipe 

Janne Lázara Gonzalez                                                                                                                    Munícipe 
Maria Aparecida Pereira                                                                                                                  Munícipe 
Wagner Reis                                                                                                                                       Munícipe 
Massao Adamitsu                                                                                                                              Munícipe 
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A reunião, foi iniciada por volta das 18:30h., através da plataforma digital GOOGLE MEET e 

Informou o Sr.° Presidente José Carlos Nogueira, que de acordo com as determinações emanadas 

da Coordenadoria dos Consegs, as reuniões presenciais estão suspensas desde  o mês de  março 
de 2020 e sem previsão de retorno devido a pandemia . Mais uma vez  salientou a todos que as  

iniciativas das reuniões virtuais  começaram a surgir a partir de outubro de 2020 e será elaborada 

uma ata oficial dos assuntos aqui relatados, para prosseguimento das providências necessárias e 

registro oficial das reuniões. 

O Presidente deste Conseg, fez o registro da ausência da Delegada Dra. Edna Pacheco que está 
positivada para SARS-CoV-2, justificando sua ausência. 

Nesta data de hoje 23.03.2021 às 18.40h, o Presidente fez a leitura completa do Termo de 
encerramento e entrega de documentos, conforme o regulamento em vigência. 

A seguir, passou a palavra ao Tenente  Márcio Xavier que está representando o Capitão Biagio em 
férias e agradeceu aos presentes pela oportunidade de participação junto a Comunidade do 3.° 

Conseg. Comentou-se aos hercúleos esforços da Policia Militar neste momento crítico, devido a 

Pandemia ( lembrando que os serviços prestados à comunidade são efetivados na rua e 
abordados cidadãos das mais diversa índoles ) e que não obstante toda esta situação a  Polícia 

Militar está  sempre à disposição e de portas abertas para quaisquer informações. 

 

O Coordenador da Guarda Municipal , o Sr.° Antunes ativo há 35 (trinta e cinco anos ) como 
Servidor Público Municipal e na Coordenadoria há 04 (quatro) anos, explanou sobre os decretos 

da Pandemia (SARS-CoV-2), orientando a sociedade da continuidade dos protocolos conforme 

estabelece os decretos e normativas municipais, bem como os atos de Higiene Sanitária da OMS ( 
Organização Mundial de Saúde ), e caso haja infrações ou dúvidas em não atendimento as 
normativas estabelecidas, entrar em contato com o número 153 da Guarda Municipal. 
 

O Capitão Carvalho Solicitou aos presentes, que fizessem intervenções curtas e objetivas para 
obtenção de êxito nos resultados. 
 
Uma munícipe questionou o Sr.° Presidente sobre a eleição das chapas e se existe representante 

no bairro do Embaré e se seria possível neste momento para representar ou até mesmo apoiar 

alguma chapa. O Sr.° Presidente justificou o processo que já está em andamento e que a 

formação de chapas é formada por qualquer interessado que more, trabalhe ou resida na área 

de atuação do 3º Conseg, e, nesta eleição, excepcionalmente, não necessário que tenha tido 

presença em reuniões anteriores. 

  

Outra munícipe que tem participado das reuniões desde o início da pandemia, representando o  

Gabinete do Vereador Cacá Teixeira e membro atuante na  Comissão Municipal de Erradicação 
no Trabalho Infantil  se coloca a disposição junto ao Gabinete do Vereador para quaisquer 

solicitações da sociedade em melhorias ou informações do munícipio. Fez uma observação ao 

Coordenador da Guarda Municipal para verificar o número de contato 153. O Sr.° Antunes, 

esclareceu da dificuldade no atendimento devido a demanda e que poderia utilizar outro  
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número da Guarda Municipal pelo whatsapp ( 99750 3857 ) , ( 08007751212 ) ou por email 
eletrônico da ouvidoria ouvidoria@santos.sp.gov.br . Informou ainda, que a Guarda Municipal está 

localizada no Paço Municipal o seu Centro de Comando de Operações (CCO) com câmeras nos 

principais pontos da cidade 24h. 

 

Mais uma munícipe questionou caso não obtenha êxito com os fones 153 se poderia utilizar outro 

canal de contato para notificação e o Sr.° Coordenador atendeu os questionamentos e informou 

que poderia utilizar os canais da Ouvidoria e após logrado êxito, entraria em contato com o 

Munícipe. 

 

O Presidente agradeceu ao contato de um munícipe de um assunto já há meses sem solução da r 

Rua Adolfo Lutz, n.° 191 de um imóvel fechado/abandonado e pedindo urgências tanto nas 

questões de segurança como engenharia ambiental e até a presente data sem solução do caso. 

O Sr.° Presidente esclareceu aos presente que já existem registros na Ouvidoria e em Abril/2021 

começa a poda de árvores no bairro da  Ponta da Praia. Seria interessante que quando houver a 

poda no local reclamado que alguém da comunidade acompanhasse os trabalhos. 

 

A Assessora do Vereador Cacá Teixeira ressaltou as dificuldades dos vereadores de não garantir 

soluções devido aos inúmeros pedidos de munícipes em função da dinâmica do munícipio. 

 

Outra interveniente solicitou a algum representante do munícipio de uma ocorrência na rua 

Guaibe, n° 119, onde a árvore existente no local  foi parafusar/colocar veneno em seu tronco. Um 

verdadeiro crime contra a natureza. A assessoria do Vereador Cacá Teixeira, solicitou o contato 

do munícipe para protocolar um ofício a Prefeitura de Santos. 

 

Um munícipe solicitou informações da Companhia de Engenharia de Tráfego ( CET ) da 
necessidade da colocação de  placa de proibido estacionar com todos os detalhes e sem retorno 
da citada Empresa. Argumentou a este Conseg para que pudesse enviar um ofício a CET ( 
Companhia de Engenharia de Tráfego ). 
 
A seguir o Sr.° Presidente fez um breve anúncio das atas enviadas aos respectivos e-malis 

cadastrados e não havendo alterações considerou-as aprovadas.  
 

Um munícipe fez uma observação à Policia Militar de ocorrências (roubos/furtos) no bairro do 

Embaré próximo a feira (Avenida Pedro Lessa) solicitando empenho na fiscalização do citado 

trecho. 

 

Ao aproximar -se do final da reunião o Sr. Presidente indagou dos representantes dos Membro 

Natos se havia algum protocolo de chapa do processo eleitoral em curso. 

 
A seguir , o Tenente Marcos Xavier fez a leitura do  “Termo de Recebimento de Inscrição de 
Chapa” Declaramos ter recebido nesta data o ´Requerimento de Inscrição de Chapa ´ que tem 
como presidente o Sr°. Luiz Eduardo dos Santos. Tal inscrição obedece integralmente os termos do 
artigo nº 7, do Regulamento dos Consegs. 
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Esta nota, assinada pelos membros Natos, será juntada aos autos do procedimento eleitoral. 
Santos, 22 de Março de 2021 
 
Não havendo nada mais a comentar, o Presidente encerrou esta sessão virtual às 19.30h. 
 

Lembrando à todos que o email do 3°. Conseg  partir de Junho/2021 o email do 3 Conseg passará 
a ser: 3.conseg.santos@gmail.com  

Quantidade de pessoas presentes: 23 (vinte e três) 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  

 

 

 

 

 

 
 


