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Reunião virtual através da plataforma Google Meet 

 
Membros da Diretoria Presentes: 

 

Luiz Eduardo dos Santos      Presidente 

Wagner Reis 1º Secretário 
Marcelo de Jesus Gustavo      2º Secretário  

Daniele dos Santos Gois Diretora Social 

 
Membros Natos Presentes: 

 

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

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 

Luiz Moncorvo                                                                       Representante da CET 

Fabrício Cardoso Vereador 
 
Comunidade presente: 
 

Alexandre Schmidt      Munícipe 

Denise Guerra Bastos     Munícipe 

Dulce Sousa       Munícipe 

Edna Abela       Munícipe 
José Luiz Ribeiro Ferreira     Munícipe 
Kathrin Grund        Munícipe 

Kátia de Barros Melo       Munícipe 

Lucilena Souza      Munícipe 

Luzia Bergamo      Munícipe 

Ricardo Brandão Figueiredo      Munícipe 

Rosa Alves       Munícipe 

Rosângela Santana      Munícipe 

Silmara Oliva       Munícipe 
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Suzi Maziero       Munícipe 

Vanessa Yoneda      Munícipe 

Wagner Cunha      Munícipe 

 
Ausência justificada: 
 

Willian Robert Figueira Júnior Vice-presidente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 

Às dezoito horas e trinta e oito minutos, do dia onze de julho 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 junho 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. 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, mas que no próximo mês a reunião voltará a ser presencial. Respeitando a pauta, o Presidente 
passou a compor a mesa virtual, convidando o Capitão Gustavo Henrique Marques Biagio, Comandante 
da Primeira Companhia do Sexto Batalhão da Polícia Militar no Interior, o membro institucional 
Washington Moura Antunes, Coordenador da Secretaria Municipal de Segurança, e a Dra. Edna Pacheco 
Fernandes Garcia, Delegada Titular do Terceiro Distrito Policial de Santos, cumprimentando todos os 
membros da mesa. Passando a palavra ao Capitão Biagio, este agradeceu a presença de todos na 
reunião virtual e agradeceu também à diretoria do Terceiro CONSEG por se fazer presente nas reuniões 
da Polícia Militar. Esclareceu que a missão da Polícia Militar vai muito além do combate à criminalidade 
e sobre o pedido de faixa de pedestres em frente à creche Estrela Guia, situada na Rua Almirante 
Tamandaré, a Polícia fez a solicitação à Prefeitura, através da Raia (relatório da Polícia Militar) e teve 
como resposta que até começo do mês de agosto esta faixa será instalada. O Presidente então reforçou 
o pedido feito pelo vice-diretor do colégio Olga Cury, Alexandre Schmidt, para instalação de lombo faixas 
em frente à escola. Passando a palavra para o Sr. Washington Antunes, este apresentou os números dos 
novos veíuculos adquiridos pela Prefeitura de Santos para a Guarda Municipal, sendo 25 Duster, 3 S10, 
1 Spin, 1 ônibus, 10 quadriciclos que ajudam muito no patrulhamento na areia da praia, 1 Van, 1 Bote, 8 
motos Honda e 8 Yamaha, além dos 70 novos guardas, que vem trabalhando nas ações preventivas nos 
bairros. O Sr. Washington Antunes passou então os números das ocorrências neste último mês de junho, 
sendo as referentes à perturbação ao sossego, 13 no Embaré, 25 na Aparecida, 17 na Ponta da Praia, 2 
no Estuário e 15 no Macuco, as referentes à averiguação de atitude suspeita, 7 no Embaré e Aparecida, 
10 na Ponta da Praia e 2 no Macuco, as referentes à pessoa em situação de risco, 10 na Aparecida, 12 
na Ponta da Praia, 13 no Macuco e as referentes à ação preventiva, 2 no Embaré, 11 na Aparecida e 
Ponta da Praia e 9 no Macuco. O Vereador Fabrício Cardoso pediu a palavra e informou que irá reforçar 
o pedido de faixa de pedestre em frente à creche Estrela Guia e que em 22 de maio já havia solicitado a 
lombo faixa em frente ao colégio Olga Cury, mas que há muita demora na resposta da CET quanto aos 
pedidos. O Capitão Biagio pediu a palavra e enfatizou que tem conseguido respostas favoráveis e não 
genéricas da Prefeitura quanto aos pedidos feitos pela Polícia Militar. O Capitão informou ainda que mês 
passado convocou as 42 escolas existentes na área abrangida pela 1ª Cia para conversarem sobre o 
policiamento ostensivo escolar e que somente 9 representantes compareceram, mas que mesmo assim 
a reunião foi muito importante para traçar planejamento da ronda escolar. O Presidente passou então a 
palvra à Dra. Edna que, desejando boa noite a todos, informou acerca do aumento do número de 
ocorrências envolvendo pessoas em situação de rua que praticam delitos, até mesmo dentro de 
estabelecimentos comerciais, e que permanece alto o número de fraudes utilizando-se do PIX e agências 
bancárias, principalmente com mais idosos, enfatizando mais uma vez que nehuma instituição bancária 
manda motoboys para a retirada de cartões e para se atentar aos pedidos de PIX. O Presidente passou 
à palavra ao Sr. Luiz Moncorvo, representante da CET, que justificou a saída antecipada no decorrer da 
reunião ocorrida em maio do corrente ano, alegando o atendimento pessoal a uma ocorrência na rua 
lateral do colégio. O Presidente apresentou a Sra. Elen, da ouvidoria da Prefeitura, que desejou boa noite 
a todos e se colocou à disposição. O Presidente questionou se algum munícipe gostaria de fazer uso da 
palavra e a munícipe Denise Guerra informou ao Sr. Moncorvo que no Embaré caminhões têm 
estacionado em locais proibidos e que isso facilita a atuação de marginais e questionou se há algo que 
possa ser feito, uma vez que denúncias já foram feitas para a CET, mas que as ocorrências permanecem. 
O Sr. Moncorvo pediu à Sra. Denise que fosse aberta uma ocorrência na Ouvidoria e que o número do 
protocolo da ocorrência fosse passado a ele por e-mail. A munícipe Daniele pediu a palavra e solicitou ao 



 

 
 
 
 

 

Sr. Antunes que, mais uma vez, esclarecesse acerca da questão das pessoas em situação de rua para 
as pessoas do seu bairro e o Sr. Antunes prontamente atendeu a solicitação, explicando que as pessoas 
em situação de rua não podem ser levadas à força pela Guarda Municipal e que estes muitas vezes 
chamam a assistência social para prestar auxílio, mas que a assistência social também nada pode fazer 
se a pessoa se recusar a ir com eles. Explicou ainda que os moradores que ficam nas áreas de recuo das 
casas não podem ser retirados pela guarda, por se tratar tal local de propriedade privada e que nestas 
situações a Guarda Municipal solicita aos proprietários dos imóveis que construam muros e portões para 
coibir a invasão do imóvel e que, mesmo assim, a Guarda verifica se essas pessoas em situação de rua 
têm algum registro de crime. A munícipe Dulce pediu a palavra e esclareceu que na Rua Prefeito Antenor 
Bue essas pessoas em situação de rua montam barracas e usam a calçada como banheiro e que mesmo 
quando são retiradas elas voltam. O Sr. Antunes informou então que fará uma ocorrência maior nesta 
área no período noturno, pois observou que é o horário com maior problema. A Sra. Elen, da Ouvidoria 
da Prefeitura, pediu a palavra e informou que a prefeitura criará o programa “amigos do bairro”, em que 
moradores serão capacitados e devidamente identificados para orientar os vizinhos sobre os serviços da 
Prefeitura e que agora contamos com prefeituras regionais e não mais subprefeituras, e ainda que haverá 
ouvidoria dentro dessas prefeituras regionais. O Sr. Alexandre, vice-diretor do colégio Olga Cury, pediu a 
palavra e agradeceu o apoio do programa da Vizinhança Solidária e do CONSEG na divulgação dos 
Projetos Sociais da escola e ainda agradeceu o apoio recebido de todos referente à divulgação das 
imagens em que foi agredido na porta da escola e informou que mesmo estando hoje como vice-diretor 
do colégio Olga Cury continuará disponibilizando o local para as reuniões do CONSEG. A munícipe Rosa 
Alves pediu a palavra e falou sobre os assaltos que vêm ocorrendo na Rua Primeiro de Maio, próximo à 
Rua Alfredo Capelache, e que há uma casa na Rua Primeiro de Maio cujo muro está se deteriorando e é 
coberto de plantas e vem sendo utilizado pelos traficantes como abrigo e esconderijo das drogas. A Sra. 
Elen, da Ouvidoria Municipal, pediu à munícipe que abra uma ocorrência junto à Ouvidoria e passe o 
número para o Presidente, que repassará a ela para acompanhamento. O vereador Fabrício esclareceu 
que mesmo a poda pertencendo à munícipe dona da casa, verá a possibilidade da poda na altura do muro 
pela Prefeitura, uma vez que envolve questão de segurança pública, e ainda que vai averiguar a questão 
do muro e pedir a autuação, se necessário. A munícipe Kathrin pediu a palavra e informou ser a tutora da 
área e que quer incluir a Sra. Rosa Alves e seus vizinhos no Programa Vizinhança Solidária, informando 
ainda que falta iluminação na área e questionando a possibilidade de se colocar câmeras da prefeitura 
na região. O munícipe Marcelo pediu a palavra e informou que na rua Greenhalg, no Embaré, contece a 
mesma situação e que ninguém consegue conversar com o morador para a poda das plantas. A Sra. Elen 
relatou que este morador foi intimado uma vez para a poda das árvores e que assim o fez, mas que está 
sabendo agora que ele não mantém as plantas podadas e orientou ao Sr. Marcelo abrir nova ocorrência 
na Prefeitura. O Presidente aproveitou então a oportunidade e pediu que se verificasse também a situação 
da praça José Domingues Martins, na rotatória situada na Av. Afonso Pena com o canal 6, pois ali no 
período noturno, devido às árvores que cobrem os postes de ilumonação, é muito escuro. 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, que agradeceu e se colocou à disposição de todos. Capitão 
Biagio, encerrando sua participação, também se colocou à disposição de todos e enfatizou a importância 
da presença do Vereador Fabrício Cardoso na reunião. O Coordenador Antunes também agradeceu a 
presença do Vereador Fabrício Cardoso e da Ouvidora Elen, se colocando à disposição de todos. Por 
fim, o Vereador Fabrício Cardoso também agradeceu a presença de todos e se colocou à disposição. O 
Presidente deu por encerrada a reunião às 19h55, convidando todos para a próxima reunião, que será 
presencial, no dia oito de agosto de dois mil e vinte e dois, no auditório do colégio Olga Cury. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

 

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 
 
 
 
 
 
 

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