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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA MENSAL DO 3º CONSEG I  SANTOS 

Data: 27.04.2021 

Horário Início: 18:40 horas  I GOOGLE MEET  

Membros da Diretoria presentes: 

José Carlos Nogueira                                                                                                                      Presidente 
Silvio Garcia Henriques                                                                                                          Vice-Presidente 
Jorgino Nogueira Neto                                                                                                 Assessoria Presidente 
 
Membros Natos presentes: 

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

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

  Autoridades presentes:        
 

Washington Moura Antunes                                                                  Guarda Municipal I Coordenador    

Juliana Laffront                                                                                                       SEADAS – Coordenadora 

Júlio Domingues Rodrigues                                                                                        1ºConseg – Presidente 

Sandra Santos                                                                    Gabinete Vereador Cacá Teixeira – Assessoria 

Luiz Moncorvo                                                                                                                 CET - Representante 

Comunidade presente: 
 

Vinicius Aurelio Constantino                                                                                                             Munícipe 

Régis Franco Guimarães                                                                                                                   Munícipe  
Leia Nascimento                       Munícipe                                                                   
Katia de Barros Melo                                   Munícipe 
Luiz Eduardo dos Santos                                                                                                                   Munícipe  
Denise Guerra                                                                                                                                    Munícipe 
Maria Cristina Santos                                                                                                                         Munícipe 

Daniele Gois                                                                                                                                       Munícipe 
Marcelo Jesus Gustavo                                                                                                                    Munícipe 
Janne Lazara Gonzalez                                                                                                                    Munícipe 
Enzo Oliveira                                                                                                                                      Munícipe 
Ricardo Brandão                                                                                                                               Munícipe 
Willian Robert                                                                                                                                     Munícipe 

Adriana Oliveira                                                                                                                                 Munícipe 
José Miguel Tasseli                                                                                                                             Munícipe 
Paulo Ricardo                                                                                                                                    Municipe 
Wagner Reis                                                                                                                                       Munícipe 
Katia Melo                                                                                                                                          Munícipe 
Vlademir Silva                                                                                                                                    Munícipe 
Josefa Vieira de Mello                                                                                                                      Munícipe 
Bruno Mello da Cruz                                                                                                                          Munícipe 
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A reunião, foi iniciada por volta das 18:40h., através da plataforma digital GOOGLE MEET. O Sr.° 

Presidente agradeceu a participação dos Conseguianos e a seguir solicitou que o  Capitão Biagio 

desse alguns esclarecimentos sobre os procedimentos e funcionalidade da plataforma, visto ser o 

recurso em que todos estamos aprendendo a usar. Informando ainda sobre os procedimentos e 

comandos principais, retornou para o Sr°. Presidente que deu início a reunião.  

Esclareceu inicialmente o Sr°. Presidente que essa reunião tem como item principal a votação 

para eleição de nova diretoria. Esclareceu que por haver inscrição de chapa única, cuja 

constituição é encabeçada pelo Presidente Sr°. Luiz Eduardo dos Santos, e, antes do veredito a ser 

dado pelos Membros Natos, solicitou a permissão para três registros: 

O primeiro agradecer a presença da Dra. Edna Pacheco, que encontra-se em estado de 

convalescença da Covid -19, mas mesmo assim prestigia a nossa reunião e, um segundo 

comunicado é que ao final da tarde de hoje os Consegs perderam para essa mesma 

enfermidade a pessoa do Sr°. Francisco Prata Júnior, funcionário da CET (Companhia de 

Engenharia de Trafego) mas que emprestava  assistência em todos os Consegs da nossa cidade, 

onde ministrava suas palestras sobre segurança no trânsito com um brilhantismo e dedicação 

incomum. Que descanse em Paz querido colaborador e homem público. 

Após, o Sr°. Presidente José Carlos Nogueira, na qualidade de presidente, em exercício, do 3º 

Conseg/Santos,  pediu autorização para a leitura de uma carta dirigida ao Sr°. Coordenador dos 
Consegs  Sr. Evaldo Roberto Coratto, solicitando sua leitura e anexação à ata desta reunião. 

Procedeu a seguir a leitura da mesma. 

A seguir o Sr°. Presidente passou a palavra ao Capitão Biagio para que o fosse dado o veredito 

sobre a eleição. 

Disse o Capitão Biagio que esteve reunido com a Dra. Edna e, os dois na condição de Membros 
Natos e após análise dos procedimentos e da documentação apresentada pela chapa 
candidata, além do cumprimento na totalidade do regulamento dos Consegs, consideraram 
aprovada toda a Diretoria apresentada e presidida pelo Sr°. Luiz Eduardo dos Santos, encerrando 
assim o processo eleitoral do 3º Conseg para o biênio 2021/2023 com a aclamação da citada 
chapa. 

Ainda no uso da palavra Capitão Biagio fez seus agradecimentos a toda Diretoria que findava o 

mandato ressaltando que sempre teve o apoio da mesma no decorrer de todo o período que 

trabalharam juntos, e deu as boas vindas a nova diretoria que será empossada na próxima 
reunião dia 11 de Maio 2021. 

A seguir passou-se a palavra a Dra. Edna que ressaltou a convalescença da Covid-19 e, que de 

fato todos devem se proteger desta pandemia. Da mesma forma elogiou a conduta da Diretoria 

cessante onde sempre encontrou apoio e deu as boas vindas a nova diretoria. Pediu desculpas 

por sua brevidade, ressaltando que o 3º DP continua com suas atividades sempre a disposição da 

população. 

A seguir foi aberta a palavra aos demais participantes e, pedindo a palavra, o Sr°. Júlio 

Domingues Rodrigues, presidente em exercício do 1º Conseg/Santos para elogiar o conteúdo e as 
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necessidades apontadas na carta lida pelo presidente do 3º Conseg/Santos pedindo para apoiar 

e subscreve-la como Presidente do 1º Conseg/Santos.  

A seguir solicitou a palavra a Sra. Sandra Santos comentou integrar o Gabinete do Vereador 

Cacá Teixeira e ser integrante do Conselho Municipal do Criança e Adolescente. Inicialmente 

cumprimentou Sr°. Nogueira em nome da Diretoria cessante, informando ter contatos 

anteriormente onde prontificou-se a fazer uma palestra sobre o tema “Enfrentamento ao  abuso e 
exploração sexual de menores e adolescentes”, onde também coordena passando algumas 

informações sobre o tema. Também comentou sobre a carta lida pelo Sr°. Presidente informando 

que fará gestões para a criação de e-mail funcional municipal para os Consegs de Santos. 

A seguir fez uso da palavra a Sra. Juliana Laffront que teceu elogios a Diretoria atual, enaltecendo 

o trabalho realizado desejando boa sorte a todos. Várias outras pessoas fizeram seus registros a 

Diretoria elogiando o trabalho realizado. O Sr°. Nogueira em nome da Diretoria agradeceu a 

todos e, lembrou que todos nós continuaremos no “nosso” 3º Conseg, ajudando nos trabalhos a 

serem desenvolvidos. 

A seguir uma munícipe indagou do representante da Policia Militar como a PM encarava o 

período de pandemia com relação a segurança. Comentou que novos moradores na região 

ficaram assustados com o nível de informações recebidas no grupo de whatsapp da Vizinhança 

Solidária, afirmando que nunca imaginaram que a região do Embaré fosse tão insegura. 

Indagou ainda se o numero de crimes na região teria aumentado ou diminuído, porque um dos 
integrantes da vizinhança solidária não via passar mais as viaturas da PM pela rua. 

Esclareceu a munícipe que procurou para esclarecer os novos moradores que não se 

preocupasse com o número de informações, pois o grupo foi efetivado para manter alerta sobre 

qualquer caso suspeito (a maioria não concretiza um risco iminente – talvez até mesmo pelo 

alerta lançado no grupo).  Esclarecimentos oportunos para tranquilizar os novos moradores e, que 

a não observância de viaturas circulando seja pelo motivo de ficarmos mais tempo dentro de 

casa, devido a pandemia, e por isso mesmo não notar “tantas” passagens. 

Em resposta a indagação se os crimes aumentaram ou diminuíram, Capitão Biagio respondeu 

que, devido a pandemia, apesar da diminuição na quantidade de crimes, muitas outras 

demandas surgiram. 

Como exemplo, citou que o comando da corporação determinou a capacitação de todos os 

policiais militares do Estado. Num primeiro momento, o foco do treinamento será o combate a 

violência doméstica.  

Acrescentou o Capitão que, apesar da pandemia, o regime de trabalho dos policiais que atuam 

diretamente nas ruas não foi alterado, assim como, as horas de serviço não foram diminuídas. A 

PM atua 24 horas por dia e 7 dias por semana. As equipes do serviço administrativo tiveram uma 

adaptação de horário para justamente se evitar aglomerações nas salas do quartel, não 

impactando negativamente no serviço desenvolvido. Em relação aos indicadores criminais, foram 

identificados indivíduos e modus operandi responsáveis por roubos, principalmente no Embaré, 

onde atuam de bicicleta e, geralmente, fazendo menção de estarem armados. Vítimas, em geral, 

idosos, mulheres e pessoas com a capacidade física reduzida. 
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Em seguida o Sr°. Luiz Eduardo pediu a palavra e externou seus agradecimentos ao Sr°. Presidente 

e sua diretoria pela sua atuação ao longo doa anos em que presidiu o 3º Conseg/Santos, através 

de sua paciência e ajuda aos munícipes. Tudo o que ele conseguiu de benfeitorias foi através do 

3º Conseg/Santos. Disse ainda poder contar com a colaboração dele, pois é um desafio para ele 

e diretoria que assumirão a gestão período 2021/20123. 

Comentou ainda que o PVS da 1ªCia. do 6º BPM/I de Santos, sob o comando do Capitão Biagio 

em uma ação solidária, como ocorreu no ano passado e, que nada tem a ver com a PM, 

arrecadou mais de 75 cestas básicas e que foram entregues pelo Policial Nascimento, na sua 

folga e sem intenção de querer nada em troca, juntamente com sua esposa nas áreas periféricas 

de onde mora. Tenho muito orgulho de ser tutor de PVS Ponta da Praia onde nossos vizinhos são 

solidários. Disse ainda das atitudes do Policial Nascimento, uma pessoa íntegra e admirada por 

todos onde abrange o PVS da 1ª Cia. Não só ele, como o Policial Fontes e a equipe do Capitão 
Biagio. 

Na sequência o Sr°. Presidente agradeceu as palavras do Sr°. Luiz Eduardo e, não tendo mais 

ninguém querendo fazer uso da palavra, agradeceu a presença de todos, convidando-os para a 

próxima reunião no dia 11 de maio, quando dar-se-á a posse da nova Diretoria.    

Quantidade de pessoas presentes: 30 (trinta 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         

                     

PROXIMA REUNIÃO: 11/05/2021 -  Posse nova Diretoria 

 

 

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  


