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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA MENSAL DO TERCEIRO CONSELHO 

COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DESANTOS 
 
 
Horário de início: 18h45min. 
Data: 09/05/2022   

 
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 

Willian Robert Figueira Júnior Vice-presidente 

Wagner Reis 1.°Secretário 

Daniele dos Santos Gois Diretora Social 

 
Membros Natos Presentes: 

 

Gustavo Henrique Marques Biagio    Comandante da 1ª Cia do 6º BPMI-Capitão 

 
Autoridades Presentes: 

 

Washington Moura Antunes  Coordenador área Leste - SESEG 
Elen Lemos Miranda      Ouvidoria,   Coordenação de Mediação da  

Prefeitura Municial de Santos 
Miriam Araújo       Secretaria de Desenvolvimento Social da  

Prefeitura Municial de Santos 

Luiz Moncorvo                                                        Representante da CET 
 
Comunidade presente: 
 
Aida Machado       Munícipe 
Arisvaldo Santos Fonseca     Munícipe 
Carlos Henrique M. de Oliveira    Centro Comunitário Embaré 
Denise Guerra Bastos     Munícipe 
Eduardo Chiconello      Munícipe 
Elcio Moreira       Munícipe 
Elias Amorim       Munícipe 
Felipe Rodrigues      Munícipe 
Fernando S. Pereira      Munícipe 
Geraldo F. Afonso      Munícipe 
João Antonio de Freitas     Munícipe 
João Miranda       Munícipe 
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José Carlos Collado Rodrigues    Munícipe 
Katia de Barros Melo      Munícipe 
Lawrence Pego Fiuza      Munícipe 

Lilian Cerri       Munícipe 

Lucas Cerri       Munícipe 
Marcio N. Passos      Munícipe 
Margarete Bello      Munícipe 
Maria Heloisa de O. Ribeiro     Munícipe 
Maristela Henriques Silveira     Munícipe 
Miriam E. Matos      Munícipe 
Paulo Paulino Pagano     Munícipe 

Rosângela Carneiro      Munícipe 
Silvana Chiconello      Munícipe 
Vitor E. R. Mariano      Munícipe 
Wagner A.Cunha      Munícipe 
Waldirene F. das C. Fonseca     Munícipe 
 
Ausência justificada: 
 

Edna Pacheco Fernandes Garcia     Delegada Titular do 3º Distrito da Policia Civil 

Orlando Rollo      Investidador da Policia Civil 
Marcelo de Jesus Gustavo     2.°Secretário  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 

 
Às dezoito horas e quarenta e cinco minutos, do dia nove de maio 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 presencialmente no 
Colégio Olga Cury, situado na Rua Alexandre Fleming, s/n, no bairro da Aparecida, em Santos, Estado 
de São Paulo, 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 11 de abril de 2022. 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. 
Respeitando a pauta, o Presidente passou a compor a mesa, convidando 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, cumprimentando todos os membros da mesa. O Presidente informou a todos acerca da 
ausência justificada da Dra. Edna Pacheco Fernandes Garcia, delegada titular do 3º Distrito Policial de 
Santos e do Investigador da Policia Civil, Orlando Rollo e passou a palavra ao Capitão Biagio, que 
desejando boa noite, agradeceu a presença de todos, pontuando que sua ausência na última reunião 
decorreu do nascimento de sua filha. Ainda com a palavra, o Capitão Biagio informou que os indicadores 
criminais estão voltando aos níveis pré pandemia e que isso é uma constante em todo o Estado de São 
Paulo, esclarecendo que não é a presença da polícia fardada que impede os crimes, uma fez que a 
Polícia Militar está mais ostensiva e a produtividade da 6ª Cia está mais alta, com muitas apreensões, 
prisões e etc., mas a demanda ainda permanece alta. Por fim, o Capitão Biagio pediu uma ajuda aos 
presentes quanto a quem cobrar e o que cobrar na questão segurança e esclareceu que a primeira 
função da Polícia Militar é proteger pessoas. O Presidente passou então a palavra ao Sr. Antunes, que 
falou acerca da importância dos registros das ocorrências, uma vez que a GCM atua com base no mapa 
de calor, que são os locais com maior número de ocorrências. O Sr. Antunes esclareceu que a GCM faz 
força tarefa de segunda à quinta-feira, conjuntamente com a Terracom, para recolhimento de materiais 
abandonados pelas pessoas em situação de rua e que há 75 guardas para entrar na corporação em 
junho e mais 45 guardas em julho, o que ajudará muito o trabalho da GCM. Informou que há grande 
demanda por causa dos cachorros na praia e que não há respeito da população ao local apropriado 
para os cachorros e, por fim, informou as principais ocorrências do mês passado: perturbação ao 
sossego, que foram 13 no Embaré, 8 na Aparecida e 6 na Ponta da Praia; pessoas em situação de rua, 
que foram 14 na Aparecida, 5 na Ponta da Praia e 3 no Embaré. Tomando a palavra, o Presidente falou 
sobre uma demanda feita há três meses na ouvidoria da Prefeitura em que solicitou a retirada de uma 
árvore ante o risco de queda e que a Prefeitura teria entendido que a árvore não apresentava risco. 
Contudo, na última chuva a mesma árvore caiu em cima de um carro. O munícipe Élcio explanou sobre 
este caso, esclarecendo que com a queda da árvore a calçada no local também levantou e que precisa 
de urgência no reparo. A Sra. Miriam, da Secretaria de Desenvolvimento Social da Prefeitura Municial 
de Santos, solicitou o número das notificações feitas sobre este caso e informou que repassará à 
Prefeitura para uma resposta mais precisa sobre o que teria ocorrido. O munícipe Vitor questionou ao 
Capitão Biagio se as saidinhas da cadeia têm relação com o aumento do número de ocorrências e o 
Capitão esclareceu que isso certamente acontece, mas que o comparativo feito pela polícia é com base 
no mesmo mês de anos anteriores e que não entende ser as saidinhas o fator preponderante para o 
aumento dos crimes. A munícipe Denise Guerra pediu a palavra e narrou acerca dos furtos sequenciais 
ocorridos de madrugada, no Embaré, mas que não sabe precisar se são os mesmos criminosos. Neste 
momento, o munícipe Lawrence pediu a palavra e relatou que os moradores do entorno da Praça 
Rebouças estão sofrendo com a mesma situação e apresentou uma cronologia dos casos de roubos às 
casas da região, mas que muitas não quiseram registrar o Boletim de Ocorrência. O Capitão Biagio 
informou que a falta do registro do B. O. dificulta a atuação da polícia e que precisa da ajuda da 
população para mudar a cultura quanto a não quererem registrar B. O. O munícipe Geraldo pediu a 
palavra e explanou sobre a falta de policiais, de estrutura e de legislação e questionou sobre o que a 
população poderia fazer para ajudar à polícia. O Capitão Biagio esclareceu que o aumento de efetivo 



 

 
 
 
 

 

ajudaria mas não solucionaria a questão da segurança e lembrou a todos que há um grande aumento 
do número de usuário de drogas e que é tudo uma questão estrutural. A munícipe Miriam, moradora do 
Embaré, relatou que na semana anterior houve três roubos na Rua Major Santos Silva com a Rua 
Liberdade. Houve ainda reclamações acerca do terreno e da demolição da Escola Leão XVIII, em que 
meliantes teriam se escondido lá dentro e que o 190 não teria dado o devido suporte aos munícipes. O 
munícipe Eduardo falou que só na semana anterior à reunião, na Rua Primeiro de Maio, foram 3 furtos 
de celulares. A munícipe Lilian pediu a palavra, explanado que ligou para o 181 (disque denúncia) e que 
pediram para ela se identificar e o Capitão informou que não há essa necessidade de identificação do 
denunciante. Reclamou-se ainda acerca dos catatores de latinhas na praia, uma vez que há meliantes 
misturados aos catadores. A munícipe Miriam, da feirart, falou do aumento do número de moradores de 
rua nos espaços da feira e o Sr. Antunes falou que intensificou a ronda na região das feiras. A munícipe 
Margarete Bello falou sobre a necessidade de câmeras na cidade a serem monitoradas por uma central 
e que irá atrás disso na Prefeitura. O Capitão Biagio esclareceu que a cidade já possui um sistema de 
câmeras e uma central de monitoramento onde sempre tem um policial militar. O munícipe Wagner 
informou que por experiência o ideal é se fazer pressão pelas redes sociais, pois foi o que funcionou 
para o setor de turismo. No decorrer da reunião o Sr. Luiz Moncorvo, representante da CET, se retirou 
da reunião. A munícipe Maristela questionou o Capitão Biagio acerca de um veículo parado há 
aproximadamente 2 ou 3 semanas que faz reciclagem de lixo e este informou que a CET é que deve 
ser acionada nesta situação, mas o representante da CET já havia saído. A munícipe Denise questionou 
o Capitão acerca da solução dos furtos de madrugada no Embaré e este informou que o fato da 
vizinhança se manter unida, continuar a passar informações, resgitrando o B.O. e cobrando outros 
esferas, seria muito importante. O Capitão, concluindo, agradeceu a presença de todos e lembrou que 
a área do Terceiro CONSEG tem, no mínimo, cento e trinta mil pessoas e que é uma minoria presente 
à reunião. O Presidente passou a palavra ao Sr. Antunes para as considerações finais, que também 
agradeceu a presença de todos e falou sobre a importância de se fazer denúncias para a GCM, 
informando as características e vestimentas dos indivíduos através do 153. Encerrando a reunião, o 
presidente falou sobre o 37º aniversário do CONSEG, no dia 10/05/2022, e esclareceu que no site do 
Terceiro CONSEG há um email e que as demandas que os munícipes tiverem poderão ser 
encaminhadas para este e-mail. A Sra. Elen, da Ouvidoria da Prefeitura, pediu a palavra e esclareceu 
que sobre o caso da queda da árvore sobre o carro haverá a necessidade da abertura de uma nova 
ocorrência na ouvidoria, através do telefone 162, encaminhando-se as fotos da ocorrência e os números 
das ocorrências anteriores, a fim de que a comissão de inquérito apure o ocorrido e quem são os 
envolvidos. O Presidente, deu-se por encerrada a reunião às 20h26min, convidando todos para a 
próxima reunião, no dia 13 de junho de dois mil e vinte e dois. 

Quantidade de pessoas presentes: 37 (trinta e sete).  
 
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 
 
 
 
 
 
 

           Gustavo Henrique Marques Biagio  
   Comandante da 1ª Cia do 6º BPMI - Capitão 


