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

 

 

Horário de início:18 horas e 40 minutos. 

Data: 10/01/2022   

 

Reunião virtual através da plataforma Google Meet 

 
Membros da Diretoria Presentes: 

 

Luiz Eduardo dos Santos      Presidente 

Willian Robert Figueira Júnior Vice presidente 

Wagner Reis 1.°Secretário 

Daniele dos Santos Gois Diretora Social 

 
Membros Natos Presentes: 

 

Gustavo Henrique Marques Biagio    Comandante do Sexto Batalhão da Polícia Militar 

Edna Pacheco Fernandes Garcia  Delegada Titular da Polícia Civil 

 
Autoridades Presentes: 

 

Washington Moura Antunes Coordenador área Leste - SESEG 

Luiz Moncorvo                                                        Representante da CET 

 
Comunidade Presente: 

 

Anastácia Hatziefstratiou   Munícipe 

Cláudia     Munícipe 

Denise Guerra Bastos   Munícipe 

Edna Abela     Munícipe 

Elcio Moreira     Munícipe 

Janne Lázara Gonzales   Munícipe 

Kátia de Barros Melo     Munícipe 

Maristela Henriques    Munícipe 

Ricardo Brandão Figueiredo    Munícipe 

Ronaldo Alves Soares   Munícipe 

Rosângela Carneiro    Munícipe 

Silvana Nohara    Munícipe 

Valmir Farias     Munícipe 

 
 



 

 
 
 
 

 

Ausência Justificada: 

 

Marcelo de Jesus Gustavo  2.°Secretário  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

 

 

Às dezoito horas e quarenta minutos, do dia dez de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois, 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 através da plataforma Google 
Meet, agradecendo a presença de todos, questionado aos presentes se permitiriam que a ata anterior 
não fosse lida tendo em vista a divulgação efetuada por este Conselho por meio do WhatsApp, grupos 
de PVS’s e e-mails. Solicitou que aqueles que aprovavam a não leitura da ata que permanecessem 
como estavam e os que fossem contra que se manifestassem verbalmente. Tendo em vista a decisão 
unânime dos presentes em não ler a ata, o Presidente requereu que se manifestassem quanto a 
aprovação ou não da ata da reunião ocorrida no dia 13 de dezembro de 2021. Esclareceu que aqueles 
que aprovavam estariam de acordo com os termos descritos na ata da reunião e permanecessem em 
silêncio e os que fossem contra que se manifestassem verbalmente. Tendo em vista a não manifestação 
dos presentes, foi declarada aprovada por unanimidade a ata anterior. Antes de seguir a pauta, o 
Presidente esclareceu que diante das férias escolares não houve a possibilidade de se realizar esta 
reunião de forma presencial no colégio Olga Cury, esclarecendo que no próximo mês a reunião voltará 
a ser presencial no colégio. Respeitando a pauta, o Presidente passou a compor a mesa virtual, 
convidando a Dra. Edna Pacheco Fernandes Garcia, Delegada Titular do Terceiro Distrito Policial de 
Santos, o Capitão Gustavo Henrique Marques Biagio, Comandante da Primeira Companhia do Sexto 
Batalhão da Polícia Militar no Interior, e o membro institucional, Washington Moura Antunes, 
Coordenador da Secretaria Municipal de Segurança, além dos demais Diretores Eleitos deste Terceiro 
Conselho, cumprimentando todos os membros da mesa. O Presidente passou a palavra à Dra. Edna, 
que informou que que as ocorrências de furto têm perspectiva de subir nesta época do ano e quanto 
aos estelionatos, principalmente os realizados através do celular, para se tomar muito cuidado, 
principalmente por termos muitos idosos na região do Terceiro Departamento de Polícia, sendo 
necessário divulgar as informações de segurança para que todos tenham conhecimento de como 
proceder e não se deixar enganar. A Dra. Edna encerrou a fala se colocando à disposição de todos. O 
Presidente passou então a palavra ao Capitão Biagio, que desejando boa noite a todos, informou ser 
um prazer estar de volta às reunições do Terceiro Conselho Comunitário de Segurança Pública de 
Santos. O Capitão Biagio aproveitou a oportunidade para esclarecer acerca da Operação Verão, 
informando que a virada do ano foi tranquila se comparada com a virada de outros anos e, continuando 
a explanação da Dra. Edna acerca dos crimes neste período do ano, esclareceu sobre o aumento do 
número de roubos a estabelecimentos comerciais, principalmente às farmácias, e estão atentos aos 
furtos de veículos. O Capitão Biagio também se colocou à disposição de todos. O Presidente passou 
então a palavra ao Coordenador Washington Antunes, que informou algumas parciais de dezembro, 
como perturbação ao sossego, que na Aparecida foram dezenove ocorrências e no Macuco treze, no 
Embaré cinco e no Estuário seis ocorrências, totalizando quarenta e nove ocorrências em toda área do 
Terceiro Conselho Comunitário, já as pessoas em situação de risco, as maiores ocorrências foram na 
Aparecida e Ponta da Praia, num total de trinta e seis ocorrências. O Sr. Washington aproveitou a 
oportunidade para esclarecer ao Capitão Biagio acerca do apoio dado pelo Subtenente Araújo sobre um 
galpão na Avenida Rodrigues Alves em que seria realizada uma ação conjunta nesta semana, mas a 
orientação recebida pela GCM foi a de que apenas orientasse os moradores de rua e limpassem o local. 
A ação foi realizada e, possivelmente, nova abordagem deverá ser feita juntamente com a secretaria de 
assistência social. O Presidente tomou a palavra e informou que ainda não havia na reunião qualquer 
representante da Ouvidoria da Prefeitura, o que poderia inviabilizar alguns esclarecimentos, e na 
sequência passou a palavra ao representante da Companhia de Engenharia de Tráfego, Luiz Moncorvo, 
que se colocando à disposição de todos esclareceu tentar atender todas as demandas, mas que nem 
sempre isso é possível, e informou que neste mês de janeiro e em fevereiro estão realizando uma 
campanha educativa na orla da praia de uso preferencial das faixas pelos pedestres e que tem diminuído 
bastante o número de atropelamentos e mortes nas ruas da cidade e que também estão fazendo 
algumas operações conjuntas com a Operação Verão, se colocando à disposiçao de todos. Com a 
palavra, o Presidente leu o depoimento do vice-presidente, Willian Robert, deixado no chat da reunião, 
uma vez que não podia abrir seu áudio: “O trabalho coordenado pela Polícia Militar e Guarda Municipal 
na orla da praia é merecedor de aplausos. Tenho o costume de andar entre o canal 7 e o canal 4 bem 
cedo, iniciando por volta das 6 horas da manhã e, durante boa parte de dezembro e neste mês de janeiro 
não é possível observar a presença de mendigos e carrinheiros na orla da praia. Continuando, a 
presença ostensiva de viaturas da Polícia Militar e da Guarda Municipal, bem como do ônibus da Guarda 



 

 
 
 
 

 

Municipal tem sido essenciais para essa finalidade de aumentar a sensação de segurança. Contudo, 
passo a questionar o porquê dessa operação não ocorrer nos demais meses do ano e também qual é a 
razão de se limitar apenas à orla da praia. Como faço essa caminhada durante o ano inteiro, é nítida a 
diferença que ocorre nestes meses em que a operação verão está ativa. Acredito que seria importante 
pensar em manter uma operação tão eficaz durante o ano inteiro e também a ampliar para atuar nas 
áreas sensíveis dos nossos bairros. Muito obrigado.” O capitão Biagio, pedindo a palavra, esclareceu 
que o que ocorre com a Operação Verão é um aumento de efetivo em razão do aumento da população 
nas cidades da região e que por conta dessa operação ter seu efetivo mais focado na região da orla da 
praia, o Capitão busca privilegiar os bairros e as ruas internas. Dessa forma, o incremento da segurança 
na orla da praia acaba também resultando no incremento da segurança dentro dos bairros e ruas 
internas. O Sr. Washington Antunes, pedindo a palavra, também esclareceu acerca do deslocamento 
de seu efetivo, uma vez que nestes meses não há aula e, por isso, se dá maior atenção à orla, o que 
faz com que os moradores de rua se desloquem para dentro dos bairros, o que faz com que haja muitas 
reclamaçõe acerca desses moradores de rua. Feitos estes esclarecimentos, o Presidente questionou se 
algum munícipe gostaria de fazer uso da palavra e a Sra. Janne, aprovetando a oportunidade, falou 
sobre os seguranças particulares que fazem ronda nas ruas a noite e produzem um barulho muito alto 
com suas sirenes, o que incomoda bastante, esclarecendo que em outras oportunidades já havia trazido 
o mesmo assunto à reunião. O Capitão Biagio informou então que pegará o contato da munícipe para 
tentar alinhar essa situação e, junto com a Dra. Edna, enquadrar o fato de forma legal. A munícipe 
Rosângela, um das tutoras da Ponta da Praia, da Rua Carlos Escobar, esclareceu ser a primeira vez 
que participa da reunião do Terceiro Conselho Comunitário de Segurança Pública de Santos e que tem 
problemas com moradores de rua, principalmente no entorno das escolas UME Pedro II e UME Porchat 
de Assis e que, mesmo chamando, a Guarda Civil Municipal nunca apareceu e há ainda problemas com 
iluminação, uso de drogas nas ruas, efim, insegurança de maneira geral, uma vez que viaturas somente 
passam na Rua Aristóteles Menezes. O Coordenador Washington Antunes esclareceu que a Guarda 
Civil Municipal não tem autonomia para retirar os moradores de rua dos locais se eles não estiverem no 
meio do caminho ou atrapalhando a entrada e saída dos locais, mas que no início das aulas vai 
intensificar o patrulhamento nesta região, explicando tratarem-se de 27 colégios na região para apenas 
uma viatura, solicitando ainda à munícipe que anote o dia, horário e o nome da pessoa que atender a 
ocorrência quando houver a solicitação de viatura. O Presidente pediu a palavra e informou à Sra. 
Rosângela, uma vez que nenhum representante da Ouvidoria da Prefeitura Municipal de Santos estava 
presente, que lhe encaminhou o link do site do Terceiro Conselho Comunitário de Segurança Pública 
de Santos para que lá fosse localizado o acesso à Ouvidoria da Prefeitura Municipal de Santos e que 
fosse feita a reclamação acerca da iluminação e podas de árvores e, na próxima reunião, fosse trazido 
o número do protocolo para cobrança da municipalidade. A munícipe Rosângela e o Presidente falaram 
ainda, em conjunto, sobre o perigo que representa hoje a Praça Primeiro de Maio, sem qualquer utilidade 
para a cidade, que serve de refúgio a moradores de rua e usuários de drogas. O Coordenador 
Washington Antunes informou que são feitas duas ações por dia no local, de manhã e a tarde, para 
evitar este tipo de situação. O munícipe Valmir pediu a palavra e, desejando boa noite a todos, se 
solidarizou com a munícipe Rosângela sobre a situação dos moradores de rua no entorno das escolas 
anteriormente mencionadas e também acerca da Praça Primeiro de Maio, que virou cracolândia, 
ratificando tudo o que foi falado pela munícipe. O Presidente questionou se mais alguém gostaria de 
fazer uso da palavra e ante o silêncio de todos, passou a palavra à Dra. Edna para as considerações 
finais. A Dra. Edna esclareceu que as demandas acerca das pessoas em situação de rua são muito 
complexas e não ligadas necessariamente à segurança pública, a não ser que envolvam crimes, e que 
por questão de legalidade as ações da Polícia Civil são limitadas, colocando-se novamente à disposição 
de todos para dirimir quaisquer contradições e dúvidas que se tenham. O Presidente passou então a 
palavra ao Capitão Biagio que informou que estava lendo no chat da reunião o comentário do munícipe 
Ronaldo sobre um homicídio ocorrido na Rua Alfaia Rodrigues em dezembro e que não tinha 
conhecimento desta ocorrência e a Dra. Edna prontamente esclareceu que nos registros policiais a 
morte pode ter entrado como morte suspeita e não necessariamente como homicídio. Novamente com 
a palavra, o Capitão Biagio informou ter feito pesquisa em todas as atas dos seis Consegs, desde 2017 
até setembro de 2021, e que nenhum tema foi tão recorrente em todas as reuniões quanto o tema de 
moradores em situação de rua, que embora seja um tema que tenha uma raiz social, reflete na 
percepção de segurança dos munícipes, esclarecendo a importância de todos saberem os limites 
materiais e legais de cada órgão, se colocando à disposição de todos. A munícipe Cláudia pediu a 



 

 
 
 
 

 

palavra sobre os moradores de rua que têm carrinho de mercado e que muitas vezes abandonam ou 
deixam o carrinho largado no meio da rua. O Coordenador Washington Antunes informou que os 
carrinhos, quando abandonados, são recolhidos pela Terracom, mas que os que estão de posse dos 
moradores, com pertences pessoais, não podem ser retirados, esclarecendo que já tentaram devolver 
os carrinhos aos mercados, sem que os mercados tenham aceitado a devolução. O presidente, 
novamente com a palavra, leu o agradecimento que a munícipe Silvana fez no chat ao Sr. Luiz 
Moncorvo: “Aproveitando para parabenizar a CET, que atendendo à pedidos, fez melhor adequação dos 
semáforos do cruzamento do canal 6 c/a Rua Jurubatuba, pois estavam acontecendo vários acidentes 
e agora, foram zerados.” (sic) O Presidente questionou se mais alguém gostaria de fazer uso da palavra 
e ante o silêncio de todos, agradeceu a presença dos Membros Natos e membros da Diretoria 
presentes. 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. Deu por encerrada a reunião às 20h05, convidando a todos para a próxima 
reunião, que será presencial, no dia 14 de fevereiro de dois mil e vinte e dois, no auditório do colégio 
Olga Cury. 
 
 
Quantidade de pessoas presentes: 21 (vinte e uma).  
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dra. Edna Pacheco Garcia           Gustavo Henrique Marques Biagio  
  Delegada Titular 3º DP   Comandante da 1ª Cia do 6º BPMI - Capitão 

 


