ATA - CONSEG SANTO ANDRÉ CENTRO
Data: 28 de janeiro de 2019 - às 19h15min.
Local: OAB – Santo André (Av. Portugal, 233 - Centro Santo André – SP – Brasil
Estiveram presentes na sede da OAB - Santo André as seguintes autoridades:
Polícia Militar do Estado de São Paulo: Capitao Fernando Nagatomi–
Polícia Civil do Estado de São Paulo: Delegado Assistente – Dr. Gustavo
Guarda Municipal: Inspetora Sra. Vincenzina
Vereadores: Representante do Vereador Pedrinho Botaro - Sr. Joao Duarte

Representante do Vereador Lucas Zacharias – Sr. Osmar Junqueira Lima
Representante do Vereador Sargento Lobo – Sr. Samuel Santos de Lima
Secretaria de Seguranca – Assessor Sr. Armando Piva
Conseg - Centro – Vice Presidente – Sra. Regina C. Guirelli
Sra. Regina deu início à reunião, agradeceu aos presentes incluindo os membros natos do CONSEG CENTRO
SANTO ANDRÉ. Explicou o que é o Conseg e que a diretoria é composta por voluntários, falou da importância da
participação da comunidade. Explicou ainda que, só serão recebidas demandas relacionadas à segurança , a qual
deverá ser escrita na papeleta e encaminhada à mesa de trabalhos e será aberta a palavra para o reclamante.
Sr. Piva esclareceu que, outras demandas podem ser protocoladas no aplicativo COLAB da prefeitura, não é mais
necessário ir na praça de atendimento e, através do aplicativo, a comunidade pode acompanhar o que está sendo
feito.
Sra. Regina Informou que o Sr. Prefeito Paulo Serra vai agendar uma reunião com todos os Consegs para prestação
de contas, principalmente no quesito, segurança.
Informou também que, segundo o secretário , Sr. José, da Secretaria de Segurança Municipal, a assinatura da ordem
de serviço para a reforma do prédio na rua Ibirá, onde será a 1ª Cia do 41º BPM/M, se dará no prazo de 15 a 20 dias
a partir da data de hoje e, assim que for assinada a reforma terá início.
Comunicou à todos os presentes que, a Acisa está recebendo os deputados eleitos da região para solicitar ajuda e
apoio em demandas da região e, como fazem parte da diretoria da Acisa, Regina e Fábio estão solicitando aos
deputados aumento do efetivo da PM e PC, aumento e substituição da frota e, uma atenção especial nas leis e
procedimentos da Audiência de Custódia que, necessitam ser modificados.
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Capitão Fernando cumprimentou a todos os presentes, explicou que a Primeira Cia. Está localizada na Rua Ilhéus , 61
e que a sua abrangência e o centro e mais 9km em torno.
Dr. Gustavo explicou que está representando o delegado titular Dr. Rosa e se colocou á disposição dos munícipes.
Sra Vicenzina informou que e responsável pela Primeira Inspetoria e que a base está localizada no Terminal da
Vicente Saladino, ela está ao dispor da população.
Sr. Piva – Cumprimentou os presentes e também se colocou á disposição .
Sr. Gilberto Monteiro – Solicita uma palestra para os moradores referente ao porte de armas em casa e no
comércio e, questiona quantas câmeras serão colocadas na Vila Assunção
Sra. Regina ficou de verificar a possiblidade , na próxima reunião (25/02) , que a palestra seja ministrada
Dr. Gustavo - Se comprometeu em fazer a palestra na próxima reunião do Conseg – Centro que será em fev.-19.
Sr. Piva – Esclareceu que existe um projeto para instalação de 250 câmeras em Santo André sendo que está previsto
para Vila Assunção contemplar as ruas João Ramalho, José Bonifácio, Guilherme Marconi e Avenida dos Andradas.
Levou uma relação de ruas sugeridas para serem instaladas as câmeras porém, ainda depende do estudo técnico,
após isto, ele trará a lista oficial.
Sr. João Duarte – Informou que há constantes assaltos á moradores da Vila Assunção, principalmente na Avenida da
Saudade. Esclareceu que esses assaltos ocorrem com mais frequência das 7h ás 10h e entre ás 16h e 18h.
Sra. Irene - Sobre o Banho de Luz o Bairro Jardim Paraiso está ás escuras.
Sr. João Duarte - informou que em fevereiro-19 será fechado um cronograma para esse projeto Banho de Luz e se
comprometeu em trazer na próxima reunião do Conseg - Centro este documento.
Sra. Irene – Questionou os modos operantes dos ladrões no bairro Jardim Paraiso e perguntou se as autoridades
tinham recebido os vídeos. Informou também, sobre os usuários de drogas que continuam invadindo as casas que
estão á venda. Solicita ajuda das polícias.
Sr. Dirceu – sugeriu que fosse colocado no site do Conseg um link para o programa da PM Vizinhança Solidária,
acredita que, desta forma, as pessoas tenham mais credibilidade junto à comunidade quando for convidar a
participar.
Sr. Janson Rovarotto – Pede informação sobre o andamento das obras nos prédios da Rua Curupaiti e Ibirá para a
transferência do Batalhão de Polícia. Foi explanado no início da reunião sobre o assunto.

________________________
Regina Guirelli
Vice -Presidente

_________________________
Júlia Purkote
Primeira Secretaria
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