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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA MENSAL DO TERCEIRO CONSELHO 
COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DESANTOS 

 

 
Horário de início: 18 horas e 43 minutos. 
Data: 13/12/2021   

 
Reunião presencial realizada no auditório do Colégio Olga Cury 
Rua Alexandre Fleming, s/n, Aparecida, Santos/SP 
 
Membros da Diretoria Presentes: 
 
Luiz Eduardo dos Santos     Presidente 

Wagner Reis       1º Secretário 
William Robert Figueira Júnior     Vice-presidente 

Daniele dos Santos Gois Diretora Social  

 
Membros Natos Presentes: 
 

Ednaldo Santos Araújo     Subtenente da 1ª Cia do 6º Sexto 

Batalhão da Polícia Militar  
Autoridades Presentes: 
 

Rafael Julião dos Santos GCM - SESEG 

Luiz Moncorvo       Representante da CET 

Jeferson Oliveira de Araújo Ouvidoria, Transparência e Controle (OTC) 
da Prefeitura Municipal de Santos 

   
Comunidade Presente: 
 
Aida Machado       Munícipe 
Alexandre Schmidt de Araújo     Munícipe / Diretor do Colégio Olga Cury 
Carlos Ney Carvalho Canellas    Munícipe 
Denise Guerra       Munícipe 
Dulce de Souza Rodrigues Pinto    Munícipe 
Elias         Munícipe 
José Nilson Ribeiro Santana     Munícipe 
Katia de Barros Melo      Munícipe 
Katrin Grund       Munícipe 
Maristela H. Silveira      Munícipe 
Miriam E. Matos      Munícipe 
Moisés Marcos dos Santos      Munícipe / Assessor Parlamentar 
Ricardo Brandão Figueiredo     Munícipe 
Rosângela Porto      Munícipe 



 

 
 
 
 

 

Silmara A. Teijeira Oliva     Munícipe 
Vera Lucia B. G. Bello     Munícipe 
Vitor E. R. Mariano      Munícipe 
Zaira Suzete C.      Munícipe 
Zequinha Teixeira      Munícipe / Vereador 
 
       
Ausências Justificadas: 
 
Gustavo Henrique Marques Biagio      Comandante da 1ª Cia do 6º Sexto 

 Batalhão da Polícia Militar - Capitão 
Edna Pacheco Fernandes Garcia      Delegada Titular do 3º Distrito 

Fabiana Ilhosa                                                         Coordenadoria Pública da Prefeitura 

de Santos 

Marcelo de Jesus Gustavo 2º Secretário 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

 

Às dezoito horas e quarenta e três minutos, do dia treze de dezembro de dois mil e vinte e um, o 
Presidente do Terceiro Conselho Comunitário de Segurança Pública de Santos, Luiz Eduardo dos 
Santos, fez a abertura da reunião e iniciou a Assembleia Geral Ordinária, realizada presencialmente no 
Colégio Olga Cury, situado na Rua Alexandre Fleming, s/n, no bairro da Aparecida, em Santos, Estado 
de São Paulo, agradecendo à presença de todos e, inicialmente, questionado aos presentes se 
permitiriam que a ata anterior não fosse lida tendo em vista a ampla divulgação efetuada por este 
Conselho por meio do WhatsApp, grupos de PVS’s e e-mails cadastrados no site da nossa instituição. 
Foi solicitado que aqueles que aprovavam a não leitura da ata que permanecessem como estavam e os 
que fossem contra que se manifestassem imediatamente de maneira verbalmente. Tendo em vista a 
decisão unânime dos presentes em não ler a ata, o Presidente passou a requerer que se manifestassem 
quanto a aprovação ou não da ata da reunião ocorrida no dia oito de novembro de dois mil e vinte e um. 
Esclareceu que aqueles que aprovassem a ata da reunião passada estariam de acordo com os termos 
ali descritos e deveriam permanecer em silêncio e os que fossem contra que se manifestassem 
imediatamente de maneira verbalmente. Tendo em vista a ausência de qualquer manifestação pelos 
presentes, foi declarada aprovada por unanimidade a ata da reunião anterior. Respeitando a pauta, o 
Presidente passou a compor a mesa, convidando o Subtenente Araújo, representando a Primeira 
Companhia do Sexto Batalhão da Polícia Militar no Interior, Rafael Julião dos Santos, representando a 
GCM área Leste e Wagner Reis, primeiro secretário do Terceiro Conselho Comunitário de Segurança 
Pública de Santos, cumprimentando todos os membros da mesa. Esclareceu que a Dra. Edna Pacheco 
Fernandes Garcia, Delegada Titular do Terceiro Distrito Policial de Santos, justificou a ausência por 
estar gozando de férias, mas não houve substituto presente a representar a Polícia Civil. O Presidente 
passou então a palavra ao Subtenente Araújo que, desejando boa noite a todos os presentes, informou 
estar representando o Capitão Biagio. O Subtenente Araújo passou então a explicar como funcionará a 
Operação Verão da Polícia Militar, declarando que a mesma irá durar cerca de dois meses e meio, 
esclarecendo que nesta época do ano a população flutuante da região quadriplica, o que gera o aumento 
dos problemas sociais e, por conta disso, o efetivo da Polícia Militar será composto por 350 policiais, 
sendo acrescido de quatro bases comunitárias móveis que atenderão a população de forma pontual, 
dez motos, sete viaturas de rádio patrulhamento, quarenta bicicletas e cerca de seis quadriciclos, além 
do auxílio das câmeras de monitoramento já instaladas na região. A primeira fase da Operação Verão 
irá de 23/12/2021 a 30/01/2022 e a segunda fase irá de 31/01/2022 a 06/03/2022, podendo nesta 
segunda fase haver a redistribuição do efetivo. O Presidente agradeceu os esclarecimentos prestados 
e informou que todo mês o Terceiro Conselho Comunitário de Segurança Pública de Santos vai à base 
da Polícia Militar, na Ponta da Praia, diplomar a ocorrência destaque do mês, como uma forma de 
reconhecer o trabalho dos policiais envolvidos. O Presidente passou então à palavra ao senhor Jeferson 
Araújo, representante da Ouvidoria, Transparência e Controle - OTC da Prefeitura de Santos que, 
desejando boa noite a todos, primeiramente esclareceu as modificações implementadas pela Ouvidoria 
e declarou existir demandas que não têm rápido atendimento como, por exemplo, as podas das árvores, 
em razão dos novos contratos que a Prefeitura estava firmando com a empresa responsável pelo 
serviço, esclarecendo, ainda, sobre a mediação realizado pela Prefeitura, que em razão de Decreto se 
concede um prazo de três à vinte dias para as Secretarias e empresas relatarem uma solução às 
reclamações realizadas junto à Ouvidoria. O Presidente passou então à palavra ao senhor Rafael Julião, 
apresentando-o como representante da Guarda Civil Metropolitana, o qual se colocou à disposição de 
todos. O Presidente então apresentou o senhor Luiz Moncorvo, representante da Companhia de 
Engenharia de Tráfego e agradeceu a ele o trabalho célere e diligente efetuado para a instalação urgente 
do semáforo no pontilhão do Canal 6, do fluxo da Rua Jurubatuba com entrocamente com Avenida 
Coronel Joaquim Montenegro. O senhor Luiz Moncorvo, fazendo uso da palavra, esclareceu que além 
do semáforo citado, colocaram no entorno da escola sede da reunião, Colégio Olga Cury, novas faixas 
de segurança e vão monitorar o local, fazendo pela cidade campanha de educação de trânsito. O 
munícipe e Diretor do Colégio Olga Cury, senhor Alexandre, solicitou o uso da palavra e esclareceu a 
importância das faixas de pedestre, uma vez que a escola tem três períodos de entrada e saída de 
alunos, e que preza pela segurança dos seus alunos e funcionários. Por fim, agradeceu a atenção do 
senhor Luiz Moncorvo. O Presidente questionou então se alguém gostaria de fazer uso da palavra e o 
munícipe e vereador Zequinha Teixeira explanou sobre a situação dos moradores de rua, que fazem 
muita bagunça e barulho no período noturno, no entorno da Rua Aureliano Coutinho com a Rua 
Alexandre Martins e também, no entorno da Rua Prefeito Antenor Buê com a Avenida Pedro Lessa, não 
deixando os comércios abrirem e tão pouco os moradores dormirem. Em seguida, o representante da 



 

 
 
 
 

 

Guarda Civil Metropolitana, Rafael Julião, esclareceu que a Terracom passa frequentemente para 
recolher os pertences abandonados desses moradores de rua e explicou que a Guarda Civil 
Metropolitana, para atuar nestas situações, precisam da assistência social, só que os dois setores não 
se entendem e, além do mais, está em baixa o efetivo da Guarda Civil Metropolitana, mas que vai tentar 
intensificar a ronda na região. O Presidente questionou se mais alguém gostaria de fazer uso da palavra 
e o munícipe Elias reclamou acerca da dificuldade em atravessar na ciclovia e a munícipe Vera reclamou 
das podas das árvores, que já tinha aberto reclamação, sem qualquer retorno por parte da 
Municipalidade. O senhor Jeferson pediu a ela que passasse a ele o número da reclamação após a 
reunião para avaliar o caso. A senhora Vera reclamou ainda da Rua Guaibê, que há vários usuários de 
drogas no local por ser uma área escura. O Subtenente Araújo anotou o endereço para determinar uma 
ronda na região. A munícipe Kátia reclamou das adegas na região da Rua Alexandre Martins e o senhor 
Jeferson esclareceu a ela que se trata de processos administrativos longos que correm na Prefeitura da 
cidade e que não tem o poder imediato de fechar o local. O Presidente questionou se mais alguém 
gostaria de fazer uso da palavra e ante o silêncio de todos, iniciou ao sorteio de três camisetas do 
Terceiro Conseg para os presentes. Também informou que efetuou a diplomação de todas as 
autoridades que ajudaram ao Terceiro Conseg ao longo desse ano de 2021. Por fim, agradeceu a 
presença dos Membros Natos e membros da Diretoria presentes, desejando um Feliz Natal e um 
Ano Novo repleto de alegria, saúde e prosperidade. Agradeceu também, o apoio recebido dos 
comerciantes da Ponta da Praia, a saber: Floricultura Moça do Campo, Goods Presents, Alecrim, Mônica 
Seixas, ShopLimp, Núcleo Bandeirantes e Della Nostra Nonna. O Subtenente Araújo agradeceu à 
presença de todos e se colocou à disposição e senhor Rafael Julião, da Guarda Civil Metropolitana 
também agradeceu e esclareceu que a GCM procura sempre se alinhar aos outros órgãos da Prefeitura 
Municipal de Santos. O Presidente deu por encerrada a reunião às 20h00, convidando a todos para a 
próxima reunião, a ser realizada no dia 10 de janeiro de dois mil e vinte e dois. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 

 
 
Quantidade de pessoas presentes: 26 (vinte e seis).  
 
Observações: 1) Todas as atas do Terceiro Conselho Comunitário de Santos, estão publicados no site 
deste Terceiro Conselho Comunitário de Segurança Pública de Santos e da  Prefeitura de Municipal 
Santos. 2) Todas as atas deste Conselho são redigidas pelo Primeiro e Segundo Secretários e são 

revistas pelo Presidente, Vice-presidente e pela Diretora Social. 
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Luiz Eduardo dos Santos Wagner Reis 

Presidente      Primeiro Secretário 
 
 
 
 
 

Ednaldo Santos Araujo 
Comandante Interino 

da 1ª Cia do 6º BPMI - Subtenente 


