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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA MENSAL DO 3º CONSEG I  SANTOS 

Data: 11.05.2021 

Horário Início: 18:40 horas  I GOOGLE MEET  

Membros da Diretoria presentes: 

José Carlos Nogueira                                                                                                                      Presidente 
Elcio Moreira                                                                                                                                 1º Secretário 
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    

Luiz Moncorvo                                                                                                                CET – Representante 

Marcio Santos                                                                                                                       Escola Sargentos 

 

Comunidade presente: 
 

Vinicius Aurelio Constantino                                                                                                             Munícipe 
Katia de Barros Melo                                   Munícipe 
Luiz Eduardo dos Santos                                                                                                                   Munícipe  
Denise Guerra                                                                                                                                    Munícipe 
Maria Cristina Santos                                                                                                                         Munícipe 
Daniele dos Santos Gois                                                                                                                   Munícipe 
Marcelo Jesus Gustavo                                                                                                                    Munícipe 
Ricardo Brandão                                                                                                                               Munícipe 
Willian Robert Jr.                                                                                                                                Munícipe 
Wagner Reis                                                                                                                                       Munícipe 

Vlademir Silva                                                                                                                                    Munícipe 
Josefa Vieira de Mello                                                                                                                      Munícipe 
Bruno Mello da Cruz                                                                                                                          Munícipe 
Mauricio Garcia                                                                                                                                 Munícipe 
Valmir Farias                                                                                                                                       Munícipe 
Leia Mendes Mondin                                                                                                                        Munícipe 

Marcio dos Santos                                                                                                                            Munícipe 
Aida Machado                                                                                                                                 Munícipe 
Kathrin Grund                                                                                                                                    Munícipe 
Mauricio Oshiro                                                                                                                                 Munícipe 
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A reunião, iniciada por volta das 18:40h., através da plataforma digital GOOGLE MEET. O Sr.° 

Presidente agradeceu a participação dos Conseguianos, e justificou a ausência do Vice-

Presidente Silvio Garcia Henriques.  

No uso da palavra o Sr°. Presidente informou que, no dia seguinte a reunião passada (abril de 
2021), recebeu whatsapp dos senhores Presidente do 2º Conseg/Santos e 7º Conseg/Santos, 

respectivamente Sr°(s). Dalve Manoel Negrão dos Santos e José Augusto Bezerra da Silva, nos 

quais os Presidentes citados cumprimentam o Presidente do 3º Conseg/Santos com relação a 

carta dirigida ao Senhor  Coordenador dos Conseg, o Sr°. Evaldo Coratto, onde descreve algumas 
das dificuldades  dos Consegs e, apoiando-a em seu inteiro teor,  pedem para subscrevê-la. 

A seguir, passou a palavra ao Capitão Biagio para suas considerações, que nesta oportunidade 

queria cumprimentar os Consegs do Estado de São Paulo na comemoração do 36° aniversário do 
mesmo. Disse ainda, que nesta oportunidade deixaria suas considerações para respostas as 

demandas, pois devido a posse da nova Diretoria, quer dar as boas vindas a mesma. 

No uso da palavra o Sr°. Presidente Luiz Eduardo dos Santos, fez suas considerações iniciais: 

´´Obrigado Sr.° Nogueira ! ´´ Gostaria de cumprimentar a todos os membros da mesa e os demais 
presentes através da sua pessoa, pois sem a sua brilhante atuação durante todos esses anos, não 
chegaríamos até aqui. 

É com muito orgulho que meu grupo está assumindo esse encargo de lutar pelo aprimoramento 
da segurança publica e estreitar as relações com as Policias Militar e Civil. 

Nós estamos trabalhando firme nesse projeto e iremos apresentar algumas inovações iniciais, 

como a criação de cargos de Consultoria e Auxilio administrativo, bem como meios de facilitar o 

acesso da população as nossas realizações e melhorar a integração com este Terceiro Conseg 

Comunitário e, consequentemente, com as demais forças policiais. 

A primeira boa notícia, é a criação de um site com o objetivo de aumentar a integração com a 
comunidade e permitir aos membros eleitos descobrir as prioridades da população em relação 
ao tema segurança pública, bem como divulgar todas as relevantes atuações da Polícia Militar e 
Civil na nossa região. 

A segunda notícia, está vinculada com a primeira. Criamos um questionário para ser respondido 
por todos, para identificarmos os problemas mais sensíveis da comunidade e estabelecer metas 
de trabalho em conjunto com a Polícia Civil e Militar. 

A terceira inovação, será termos uma pauta de reunião mais enxuta e direta, que foque no 
assunto segurança pública, tentando trazer palestras ou temas vinculados para a discussão e 
conscientização da população. 

A quarta inovação, será a premiação mensal da atuação mais relevante da Polícia Militar e Civil 
na área de atuação do 3º Conseg. Iremos entregar um diploma aos policiais que nos protegeram 
e também iremos ceder um espaço para que os próprios possam esclarecer como foi essa 
atuação e também trazer dicas de procedimentos e segurança para a população. 
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A quinta e última inovação inicial, está na criação de cargos para nos auxiliar nesta empreitada. E 
o primeiro cargo criado é o do Conselho de Ex-Presidentes, do qual tenho a honra de pedir ao Sr.° 
Nogueira que seja o primeiro membro. Acredito que você pensou que iria escapar do Conseg, 
mas resolvemos criar um mecanismo para você permanecer vinculado conosco e nos auxiliando 
de forma oficial. 

Ainda nesta última inovação, informamos que também criamos os cargos de Diretor de 

Relacionamento com a Polícia Militar e Diretor de Relacionamento com a Polícia Civil. Esses 

cargos irão auxiliar e facilitar o nosso acesso e integração com as forças policiais. 

Outras Diretorias de Relacionamento podem ser criadas. Por exemplo. Caso a Guarda Municipal 

ou qualquer outra Instituição vinculada ao tema segurança pública tenha o interesse de fazer 

uma parceria conosco, iremos adequando e ampliando o nosso quadro Institucional. 

E, serão feitas tantas parcerias quanto forem necessárias para atingir nosso objetivo maior de 

proteger a comunidade. Por enquanto, optamos pelas duas primeiras, pois estas são 

obrigatoriamente vinculadas a nossa gestão. 

Também informo a criação da Diretoria Adjunta, para que outras pessoas possam nos auxiliar a 

fazer o melhor trabalho possível para o benefício de todos. Por exemplo, nossos futuros diretores 

indicados podem representar o Conseg nos grupos de Vizinhança Solidária e trazer relevantes 

informações sobre situações que merecem a nossa atenção e das forças policiais. 

Todos esses cargos serão indicações da Diretoria Eleita, tem o caráter consultivo e administrativo, 

e seus membros podem ser exonerados a qualquer momento caso seja necessário e sem a 

necessidade de justificativa, permanecendo a parte decisória exclusivamente com a Diretoria 

Eleita. 

E não iremos parar por aqui. Queremos fazer uma gestão voltada para solucionar os anseios da 

população. Queremos e iremos, na medida do possível, trabalhar com as forças policiais para 

identificar quilo que é mais importante para a nossa comunidade, bem como conscientizar a 

própria população sobre seus deveres, obrigações e recomendações de como proceder para 

evitar ou se presenciar um ilícito criminal. 

Apresento cada membro da diretoria: Luiz Eduardo dos Santos – Presidente; Willian Robert Júnior. – 
Vice-Presidente; Wagner Reis – 1º Secretário; Marcelo Jesus Gustavo – 2º Secretário; Daniele dos 
Santos Gois – Diretora Social e Assuntos Comunitários. 

Repito que neste ano iremos focar mais na questão da segurança pública, dos meios que teremos 

disponíveis para resolver os problemas que nos forem informados pela comunidade e também, 

fomentar a integração da população e nossas forças policiais. 

Queremos fazer com que nossas forças policiais estejam mais próximas da população e que a 

nossa comunidade possa entender como funcionam as policias civil e militar, o papel de cada 

uma para a nossa proteção e, como podemos ajudar essas forças para melhor desempenhar o 

seu papel institucional. 

Também queremos entender não apenas os problemas que ocorrem na nossa área de atuação, 

mas ter uma visão macro, tanto no nível municipal quanto no metropolitano, razão pela qual 
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temos a intenção de fazer um Congresso Municipal e Metropolitano do Conseg para que seja 

possível definir políticas de Segurança Pública conjuntas para o Município e nossa região como 

um todo. 

Nosso interesse é fazer do terceiro Conseg de Santos se torne referencia no estado e que essa 

forma de administração conjunta, coesa seja replicada nos demais Consegs em benefício da 

sociedade como um todo. 

Antes de encerrar essa reunião, gostaria de esclarecer que me sinto honrado com o encargo que 
acabo de assumir. Conseguimos passar pelo crivo das Policías Militar e Civil para montar a 
presente chapa e sermos eleitos e espero, sinceramente também conseguir passar pelo crivo da 
comunidade e fazer uma das melhores gestões de segurança pública em prol de todos nós. Meu 
grupo é muito bom e esperamos fazer uma gestão de excelência, na medida do possível, posto 
que ainda estamos, infelizmente, enfrentando uma pandemia. 

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 14 de Junho.   

Quantidade de pessoas presentes: 28 (vinte oito 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 


