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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 

William Robert Figueira Júnior Vice-presidente 

Wagner Reis 1.°Secretário 

Marcelo de Jesus Gustavo 2º Secretário 

 
Membros Natos Presentes: 

 

José Roberto F. Esteves      Delegado substituto do 3º Distrito da Polícia 

Civil 

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

 
Autoridades Presentes: 

 

Ademir Paes  Coordenador - SESEG 
Elen Lemos Miranda      Ouvidoria,   Coordenação de Mediação da  

Prefeitura Municial de Santos 

Luiz Moncorvo                                                                       Representante da CET 
 
Comunidade presente: 
 
Malu da Silva       Munícipe 
Aida Machado       Munícipe 
Osmar M. de Queiros      Munícipe   
Donaldo Ferratoni      Munícipe 
Armando Moretti Noto      Munícipe 
Denise S. G. Matos      Munícipe 
Carlos Eduardo Alves de Oliveira    Munícipe 
Antonio Vieira       Munícipe 
Kátia de Barros Melo      Munícipe 
Rosana Salledas      Munícipe 
José Luiz Borghese      Assessor Delegado Olim 
Alexandre Schmidt de Araújo     Munícipe/vice-diretor da escola 
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Ausência justificada: 
 
Daniele dos Santos Gois Diretora Social 



Às dezoito horas e trinta e cinco minutos, do dia oito de novembro 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 dezoito de outubro de dois mil e vinte dois. 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 passar à composição da mesa, 

o Presidente pediu a todos que seguissem as redes sociais da Polícia Militar (@cpi6_baixadasantista, 

@6bpmi_oficial, @2baepoficial), Polícia Civil (@policiacivil_sp) e Terceiro Conseg 

(@3consegsantos), uma vez que há muitas informações e dicas de segurança. Respeitando a pauta, o 

Presidente passou então a compor a mesa, convidando o Dr. José Roberto F. Esteves, Delegado 

Substituto 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, Ademir Paes, Coordenador da Secretaria Municipal de Segurança, cumprimentando todos 

os membros da mesa. Passando a palavra ao Dr. José Roberto, este  desejou boa noite a todos e passou 

a esclarecer que faz parte do 3º Distrito da Polícia Civil e substituindo  a Dra. Edna Pacheco Fernandes 

Garcia, que se encontra  em período de férias. Passando o Presidente a palavra ao Guarda Civil Municipal 

Ademir Paes, este desejou boa noite aos presentes e passou ao levantamento das ocorrências do mês de 

outubro, informando terem sido registradas 130 ocorrências na região deste Terceiro Conseg, sendo 44 

ocorrências por desordem e perturbação ao sossego, 22 ocorrências por pessoa em      situação de risco, 16 

ocorrências para apoio aos órgãos da Prefeitura, 11 ocorrências apoio a outras instituições, 8 ocorrências 

Maria da Penha averiguação de descumprimento de ordem pública, 6 ocorrências ação preventiva, 5 

ocorrências de atitude suspeita, 3 ocorrências com animais, 3 ocorrências  orientação ao cidadão – auxílio 

ao público, 3 ocorrências evento autorizado, 2 ocorrências de furto, 2 ocorrências de dano e depredação, 

2 ocorrências de desinteligência, 2 ocorrências de despejo de material em local proibido e 1 ocorrência de 

desacato. Por fim, orientou a todos a ligarem para o número 162 (ouvidoria) e fazer denúncias para 

aquelas situações mais contundentes, ou ligar para o 153 para as situações emergenciais. O Presidente 

passou a palavra ao Comandante da 1ª Cia do 6º BPMI, Capitão Gustavo Henrique Marques Biagio, que 

desejando boa noite a todos iniciou sua fala comentando sobre o convite    de 26 de outubro que o Batalhão 

6º BPMI recebeu sobre uma audiência de segurança pública referente a moradores em situação de rua e 

que, ao chegar no local, o cerimonialista do evento havia informado acerca do cancelamento da Reunião. 

Esclareceu sobre a necessidade da participação dos munícipes nestas reuniões, uma vez que este 

assunto é tratado em todos as reuniões do CONSEG’s de Santos. Informou também sobre a Operação 

Verão, a partir de 19/12/2022, que voltará aos moldes pré-pandemia. Comentou sobre a reportagem do 

assaltante que foi preso duas vezes no período de um mês no litoral de São Paulo, em nossa área, e que 

a Polícia Militar segue a lei e que o importante é manter o efetivo motivado, pois o policial prendeu nas duas 

vezes e ainda ocorreu o flagrante desta pessoa pela 3ª vez e é réu confesso, conforme reportagem 

noticiada no G1 e que é um fato incomum de acontecer. A Polícia atua sobre estas  ocorrências e tem que 

respeitar a Lei. O Presidente passou a palavra à Sra. Elen Lemos Miranda, da Ouvidoria  da Prefeitura 

Municipal de Santos, que reforçou que o número 162 é o melhor canal de comunicação com a prefeitura. 

Aproveitou a oportunidade para passar o Cronograma do Projeto Amigos do Bairro que vem ocorrendo 

nos bairros da Cidade de Santos onde estão programados as seguintes datas, em 11/11/2022  no Centro 

de Santos, em 25/11/2022 no Bairro da Aparecida, em 02/12/2022 no Rádio Clube, em 10/12/2022 no 

José Menino e 16/12/2022 na Vila Belmiro. As inscrições se mantém abertas a todos os interessados e 

que é importante que os moradores participem para que possam divulgar em seus Bairros, onde há um 

Grupo para tratarem deste assunto e se reunirem no local de encontro para passarem nas residências, 

estabelecimentos comerciais e demais, sempre para orientar e esclarecer. Foi distribuído cartilhas aos 

presentes que trata da Coleta Seletiva, Cata-Treco, de como funciona e a atenção que devem ter ao 

horário da coleta e os principais telefones de contato. O Presidente comentou ao representante da 

Companhia de Engenharia de Tráfego, Sr. Luiz Moncorvo sobre uma rotatória na Rua Ricardo Pinto que 

foi feita, porém inacabada, sem os tachões, onde o representante irá providenciar a colocação. O 



Presidente questionou aos Munícipes se gostariam de fazer uso da palavra, e o novo tutor do Programa 

Vizinhança Solidária e representante da Ponta da Praia, canal 7, Sr. Armando, comentou sobre uma casa 

no canal 7, no nº 157, que está abandonada  e tem sido motivo de furto, e que a Guarda Municipal e Polícia 

Militar têm passado constantemente no local, porém ao saírem as pessoas retornam para roubar e 

comentou se há como a Prefeitura fazer algo  a respeito deste local, pois até pessoas estranhas utilizam 

o local para uso de drogas. Com a palavra, o representante da Guarda Municipal de Santos informou 

estar ciente dos fatos e irá reforçar junto à Prefeitura, pois é um local abandonado e passou para a União, 

que está em andamento. O munícipe deixou uma pasta com fotos deste local à representante da 

Ouvidoria, Sra. Elen Lemos Miranda, e o Presidente comentou se foi feito contato na Ouvidoria e teve a 

confirmação positiva. Outro munícipe a falar foi do Bairro do Embaré, Sr. Osmar, sobre os veículos 

motorizados da ciclovia e o que pode ser feito para a Segurança das pessoas. O representante da 

Companhia de Engenharia de Tráfego, Sr. Luiz Moncorvo, comentou que a CET está  estudando a proibição 

deste tipo de veículo trafegar na ciclovia, onde já foi encaminhado a Câmara Municipal para votação. O 

Presidente perguntou se havia mais algum munícipe, tutor ou do CONSEG a falar, onde não havendo 

pediu aos membros natos da mesa fazerem as suas considerações finais. Com a palavra, o Capitão 

Gustavo Henrique Marques Biagio, lembrou que as portas estão abertas da 1ª Cia e que repassem os 

convites a todos os Munícipes. Com a palavra o Delegado, José Roberto F. Esteves, comentou sobre os 

horários de funcionamento na Delegacia e a importância de todos fazerem o Boletim de Ocorrência 

Eletrônico. Com a palavra o Coordenador – SESEG da Guarda Municipal de Santos, Sr. Ademir Paes, 

que qualquer fato que venha a ocorrer que envolva animais, fiscalização, perturbação e demais para 

liguarem no 153 e que a  Guarda Municipal de Santos vem crescendo com o monitoramento e passando por 

cursos. Com a palavra, o Presidente comentou sobre a importância dos Munícipes participarem das 

Reuniões mensais, pois sempre os mesmos têm comparecido e o Capitão aproveitou para falar que os 

três maiores Bairros de Santos estão  na região do 3ª CONSEG. O Presidente, deu por encerrada a 

reunião às 19h55min, convidando todos para a próxima reunião, que será no mesmo local, realizada 

presencialmente no Colégio Olga Cury, situado na Rua Alexandre Fleming, s/n, no bairro da Aparecida, 

em Santos, Estado de São Paulo no dia treze de dezembro de dois mil e vinte e dois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 Municipal de 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. José Roberto F. Esteves Gustavo Henrique Marques Biagio 

Delegado Substituto 3º DP Comandante da 1ª Cia do 6º BPMI - Capitão 
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