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Às dezesseis horas e trinta e seis minutos, do dia catorze de junho do ano da graça 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 através da plataforma Google Meet, agradecendo a presença de todos e convocando 
para a mesa virtual os membros natos Capitão Gustavo Henrique Marques Biagio, Comandante 
da Primeira Companhia do Sexto Batalhão da Polícia Militar no Interior, o Investigador da Polícia 
Civil Orlando Galante Rollo, para representar a Delegada do Terceiro Distrito Policial de Santos, 
Dra. Edna Pacheco Fernandes Garcia, e o membro institucional, Washington Moura Antunes, 
Coordenador da Secretaria Municipal de Segurança, além dos demais Diretores Eleitos deste 
Terceiro Conselho. Antes de adentrar a pauta, o Presidente parabenizou o Comandante da 
Polícia Militar presente em razão do patrulhamento realizado aos 27/05/2021 e que resultou na 
prisão de um dos envolvidos no roubo ocorrido na rua Roberto Sandall, aos 17/05/2021. Ainda, 
antes de seguir para a ordem do dia, o Presidente esclareceu sobre o estado de saúde do Sr. 
José Carlos Nogueira, ex-presidente deste Conselho, internado em razão do COVID-19, 
sugerindo que cada um fizesse uma oração em particular para seu pronto reestabelecimento. 
Ato contínuo, informou que a Dra. Edna Pacheco Fernandes Garcia e o Dr. William Robert 
Figueira Júnior justificaram a ausência na presente reunião por conta de tratamento visando a 
recuperação de sequelas pós Covid. Passando para a ordem do dia, “LEITURA E 
APROVAÇÃO DA ATA ANTERIOR”, o Presidente questionou aos presentes se estes permitiam 
que a ata anterior não fosse lida, tendo em vista a ampla divulgação efetuada por este Conselho 
por meio do WhatsApp e do site, o que foi aprovado por unanimidade. Questionou então acerca 
da aprovação da ata da assembleia anterior, o que também foi aprovado por unanimidade. 
Passando para o próximo item, “APRESENTAÇÃO DA FORMA DE TRABALHO DA ATUAL 
GESTÃO”, o Presidente esclareceu que a nova gestão espera estar preparada para atingir 
todas as expectativas criadas pela comunidade e passou a explicar como será a dinâmica do 
trabalho da nova gestão, informando que todas as reuniões terão seus assuntos pautados de 
forma prévia, não sendo permitidas manifestações que não sejam referentes ao tema da 
reunião, informando que outros assuntos poderão ser acrescidos em pautas posteriores. 
Informou, ainda, a necessidade de acesso ao site deste Conselho para o preenchimento do 
questionário sobre segurança pública e também ressaltou a possibilidade de envio de 
mensagens através do e-mail do Conselho para que a comunidade possa participar de forma 
ativa e efetiva. Elucidou que quem tiver interesse poderá entrar em contato através dos canais 
de comunicação disponíveis e que a função do Conselho é orientar e melhorar a segurança 
pública da coletividade. Casos pessoais, de urgência e/ou emergência, deverão ser tratados 
diretamente com órgão policial competente. No item “APRESENTAÇÃO DO SITE”, o 
Presidente passou à exposição do site (https://conseg-santos.wixsite.com/consegsantos), 
explicando, dentre outras funcionalidades, que os ícones existentes dentro da página são 
atalhos para as páginas de cada autoridade específica, mostrando ainda o caminho para 
acesso ao questionário sobre segurança pública. Ainda apresentando o site, o Presidente exibiu 
as cartilhas sobre assuntos relacionados à segurança, o link permanente para as reuniões deste 
Conselho, quem são os membros eleitos e natos, o cronograma das reuniões e, por fim, os 
eventos, onde destacou a reunião feita aos 9/5/2021, a convite do Coronel Terra, com todos os 
presidentes dos Conselhos Comunitários de Segurabça Pública de Santos. Apresentou 
também as fotos dos alimentos arrecadados pelo Programa de Vizinhança Solidária abrangidos 
pela Primeira Companhia do Sexto Batalhão da Polícia Militar de Santos e em qual local as atas 
das reuniões estarão disponíveis no site. Em “LER MAIS” destacou a homenagem feita por este 
Conselho ao Cabo da Polícia Militar Marivaldo Laragnoit Nascimento, em 11/06/2021, por ser 
um profissional envolvido no Programa de Vizinhança Solidária, além da ajuda social que faz 
com a arrecadação e doação das cestas básicas no seu horário de folga. Apresentou, por fim, 
o local em que fica o “CONTATO” dentro do sítio deste Conselho, onde os munícipes poderão 
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apresentar suas demandas sem que haja a necessidade de aguardar as presentes reuniões 
mensais. Com o encerramento da apresentação do site, o Presidente destacou que os 
membros eleitos da atual Diretoria decidiram pela criação de identificação para fins de 
reconhecimento pelos membros da polícia civil e militar, bem como para facilitar a participação 
em eventos, tudo dentro do permitido pela legislação vigente e que também foram criadas 
camisetas com o logo deste Conselho para a Diretoria eleita e para presentear aqueles que 
forem homenageados por este órgão. Destacou, ainda, que a pedido do Capitão Biagio, aos 
12/05/2021, foi realizada uma visita pela nova diretoria eleita deste Conselho às novas 
instalações da Primeira Companhia do Sexto Batalhão da Polícia Militar no Interior, local em 
que foi feita uma reunião sobre a importância deste Conselho, da parceria com a Polícia Militar 
e dos problemas de cada bairro. E, antes de passar a palavra ao Capitão Biagio, o Presidente 
relatou o equívoco causado pela mídia local, o jornal Diário do Litoral, que de forma precipitada 
fez a divulgação de um crime que ocorreu no Guarujá como tendo sido praticado no bairro da 
Aparecida, em Santos, sendo ainda mantida no site do Diário do Litoral a matéria em questão. 
Passando a palavra ao Capitão Biagio, este parabenizou a nova gestão pelas iniciativas e 
inovações, pontuou a situação se saúde do Sr. Nogueira e, aproveitando o tema do equívoco 
praticado pelo jornal Diário do Litoral, passou a esclarecer que, como comandante de 
companhia, sua função não é apenas combater crime. Elucidou que a sua principal função é 
proporcionar qualidade de vida para as pessoas e, como cidadãos, todos temos que nos sentir 
responsáveis pela qualidade de vida na questão da percepção de segurança, pois o medo do 
crime influi na qualidade de vida das pessoas. O Capitão Biagio passou então a explicar que o 
ocorrido pontualmente foi um crime no bairro da Enseada, na Av. da Saudade, esquina com a 
Av. Dom Pedro, em que dois indivíduos subtraíram pertences de uma senhora e que, após a 
divulgação das imagens com a difusão equivocada do local em que teria ocorrido, passou a ser 
bombardeado por mensagens em razão desse evento. Segundo o Capitão Biaggio, a se 
absorver dessa situação tem-se o modus operandi dos marginais, que não é diferente do modus 
operandi dos marginais da nossa região, mas a quantidade de compartilhamento das 
informações, que eram parcialmente verdadeiras, e o uso dessas informações por uma das 
mídias mais acessadas da região, talvez com o intuito de ser a primeira a noticiar o crime, 
mexeu com a percepção de segurança das pessoas na nossa localidade.  O capitão então 
informou que, por ainda estar no site do jornal Diário do Litoral a informação equivocada, o 
Batalhão estaria elaborando um ofício ao jornal para pedir esclarecimentos. Sobre os crimes na 
região, o Capitão esclareceu que nos anos que está à frente da Primeira Companhia, há a 
característica das manchas criminais mudarem sempre de lugar, exceto nos eventos de furtos 
de veículos em volta do Shopping Praiamar. Por esse motivo, o Capitão informou que a Primeira 
Companhia e o Shopping, através de seu chefe de segurança, fizeram uma parceria referente 
à pesquisa de coleta de informações necessárias de como os marginais estão agindo, para que 
os policiais possam assim ser instruídos antes de saírem à rua e, após, essas informações 
também serão compartilhadas junto à Polícia Civil. Com o encerramento da explanação do 
Capitão, o Presidente passou a palavra ao Investigador da Polícia Civil Orlando Rollo, que 
aproveitando a fala do Capitão Biagio acerca da notícia equivocada do jornal Diário do Litoral, 
e entrou no momento da reunião, via whatsapp, em contato com o repórter policial do jornal, 
identificado apenas como Gilmar, que o esclareceu que havia sido outro o profissional que fez 
a matéria, mas que se prontificou a comunicar o editor dele sobre o ocorrido, tendo o 
Investigador Rollo se colocado à disposição para municiar o jornal de informações sobre a 
ocorrência a fim de que fosse publicada a verdade. Ainda neste assunto, o Investigador Rollo 
elogiou a iniciativa do Capitão Biaggio de encaminhar ofício ao jornal para que se saiba a origem 
da informação e esclareceu que, sobre o crime ocorrido na rua Roberto Sandall, a polícia civil 
deu prosseguimento às investigações e a Delegada titular, Dra. Edna, já pleiteou junto ao Poder 
Judiciário a prisão preventiva do outro autor do crime, que foi decretada, podendo o meliante 
ser preso a qualquer momento, já tendo o Terceiro Distrito Policial diligenciado em alguns 



 

 
 
 
 

 

endereços dos familiares dele no município de São Vicente, trabalho este originado graças a 
importante informação obtida e fornecida pela Polícia Militar, a quem aproveitou para 
parabenizar pelo importante trabalho. O Investigador Rollo também parabenizou este Conselho 
pela estrutura de comunicação que está sendo disponibilizada à população e aproveitou a 
oportunidade para esclarecer o porquê de ter ficado afastado do Terceiro Distrito Policial, pois 
ficou por quase um ano na Segunda Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes – DISE 
desta cidade, voltando a menos de 1 mês ao Terceiro Distrito Policial e se colocando à 
disposição de todos. Ao final, o Investigador Rollo agradeceu a oportunidade de prestar os 
esclarecimentos efetuados. Tomando a palavra, o Presidente informou ao Capitão Biagio que 
este Conselho emitirá uma nota de Repúdio aos atos do Diário do Litoral, pedindo que seja 
retirada a matéria falsa de seu sítio eletrônico e efetuada a retratação. O Presidente passou 
então a palavra ao Coordenador da Secretaria Municipal de Segurança - SESEG, Antunes, que 
aproveitou a oportunidade para explicar acerca das pessoas em situação de rua. O Sr. Antunes 
esclareceu que os munícipes ligam para a Guarda Municipal porque muitas vezes essas 
pessoas em situação de rua se instalam em uma área de recuo de algum imóvel ou terreno e 
que o Guardas não podem acessar esse local, exceto se o proprietário do imóvel ou terreno 
solicitar, através do 153, o apoio da Guarda Civil Municipal – GCM. Já com relação à 
perturbação ao sossego, o Sr. Antunes explicou que as pessoas geralmente ligam no número 
162, ouvidoria, no dia seguinte à ocorrência e, ao ir ao local, a GCM nada encontra. Nestas 
situações, o munícipe deve ligar na hora para o número 153 para que a viatura possa ir ao local 
e intervir. Agradecendo pelos esclarecimentos, o Presidente questionou se mais alguém 
gostaria de fazer uso da palavra. A Sra. Kátia, munícipe, solicitou a palavra, informando que 
acessou o site deste Conselho, que encontrou diversas funcionalidades e informações e sugeriu 
um formulário para que os tutores do Programa Vizinhança Solidária repassassem direto aos 
membros do grupo, pois seria uma forma de simplificar a pesquisa e aumentar a participação 
de seus membros na assembleia mensal, a fim de acompanharem o andamento da situação 
que colocarem no formulário. A Sra. Kátia esclareceu que algumas pessoas com mais idade 
não entendem como funciona o formulário do site e têm dificuldade em preencher a pesquisa. 
Com a palavra, o Presidente esclareceu que a proposta será estudada e reiterou a todos que 
utilizem os contatos deste Conselho para o envio das demandas. Por fim, questionou se mais 
alguém gostaria de fazer uso da palavra e diante do silêncio de todos apresentou Fabiana 
Ilhosa, que é da ouvidoria de Santos. Fazendo uso da palavra, Fabiana Ilhosa se apresentou 
como coordenadora da ouvidoria pública e, em nome do Ouvidor Rivaldo, se colocou à 
disposição de todos e sugeriu, se possível, um canal de comunicação da ouvidoria dentro do 
site deste Conselho para alertar os munícipes, lembrando que se for alguma ocorrência que 
precise de rápida solução o caminho não é a ouvidoria, que é para situações mais burocráticas. 
Para aquelas pessoas mais idosas, se ofereceu, ainda, para ensinar, passo a passo, o caminho 
para fazer uma manifestação na ouvidoria. Wagner, o Primeiro Secretário deste Conselho, 
fazendo uso da palavra, esclareceu para Fabiana que se ela elaborar um vídeo tutorial com o 
passo a passo para a manifestação na ouvidoria será colocado no site com um link para ser 
divulgado também nos grupos do Programa Vizinhaça Solidária. Ao final, questionou o 
Presidente se mais alguém queria fazer uso da palavra e diante do silêncio de todos e como 
último esclarecimento informou que o vereador Cacá Teixeira agraciou este Conselho com uma 
faixa na Sociedade de Melhoramentos da Ponta da Praia para identificação da sede provisória 
do Terceiro Conselho Comunitário de Segurança Pública de Santos e informou que será 
agendado com o citado vereador para a entrega de um Diploma como forma de agradecimento 
de todos os membros da Diretoria Eleita. Já que ninguém mais quis fazer uso da palavra, deu-
se por encerrada a presente assembleia ordinária às dezenove horas e vinte e nove minutos, 
convidando a todos para a próxima reunião do dia doze de julho do ano da graça de dois mil e 
vinte e um. 
 



 

 
 
 
 

 

 
Quantidade de pessoas presentes: 19 (dezenove).  
 
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       6º BPM/I – Com.1ª Cia I Capitão 
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