
                                                    
                           CONSEG CENTRO SANTO ANDRÉ  
                                   ATA DA REUNIÃO DE 28/03/2016 
 
Presidente: Regina Célia Guirelli 
Data: 28 de março de 2016 
Local: OAB – Santo André  
Av. Portugal, 233 - Centro  
Santo André – SP - Brasil  
Às 19h15 do dia 28 de março  de 2016, estiveram presentes na sede da OAB Santo André as 
seguintes autoridades:  
Polícia Militar do Estado de São Paulo: Capitão PM Rogério Dias Bastos  
Polícia Civil do Estado de São Paulo: Delegado de Polícia 1º DP Dr. José Rosa Incerpi 
Prefeitura Municipal de Santo André: Não houve representante  
Guarda Municipal: Inspetor Chefe Laercio Ap. Poletti 
Departamento Trânsito: Não houve representante.  
Vereadores: Sr. Osmar J. Lima – Representante do Vereador Luiz Zacarias e Vereador Sr. Almir 
Cicote.  
Semasa: Não houve representante.  
Ouvidoria: Não houve representante.  
Conseg-Centro: Regina Célia Guirelli  
 

A Sra. Regina, na qualidade de presidente dos trabalhos fez a abertura, agradeceu aos 

presentes e aos membros natos do CONSEG CENTRO SANTO ANDRÉ. Passou a palavra aos 

demais integrantes da mesa de trabalho. 

Como representante da Polícia Civil do Estado de São Paulo, Delegado Dr. Rosa do  1° DP, 

se apresentou,  disponibilizou a ajudar nos assuntos de sua competência e se coloca  à 

disposição para atendimentos na delegacia.  

Como representante do Guarda Civil do Município o Inspetor Poletti se apresentou e se 

colocou à disposição dos presentes. Relatou sobre a solicitação  da última reunião a respeito 

da vigilância no Parque Central . Disse que de acordo com a demanda é que desloca seu 

efetivo para os locais mais críticos.  

Como representante da Polícia Militar do Estado de São Paulo, 1ªCIA – 41º BPMM, 

o Capitão PM Bastos se apresentou, agradeceu e disse da importância do esforço comum. 

Colocou-se  à disposição dos presentes.  

Sra. Regina abre os trabalhos e fala que conversou, sobre o monitoramento, com Dr. Evaldo, 

Coordenador Estadual dos Consegs. Este   disse que irá agendar reunião  com Dr.Celso,  

responsável por este  projeto. Será necessário estudo de compatibilização com a Central de 

Monitoramento já existente em Santo André. 

 Dando continuidade, a mesa passou a palavra aos presentes: 

Sr. Carlos do Hospital Brasil Rede Dor solicita policiamento motorizado na área do hospital.  

Capitão Bastos disse que, onde os ladrões agem, ele aumenta o policiamento e deslocará 



viaturas de 4 rodas em horário comercial do centro, onde há  policiamento  à pé e de bicicleta 

e está pedindo policiamento ostensivo da ROCAM /motocicletas.Falou também sobre os 

bloqueios, porém  se a viatura está empenhada no bloqueio  há roubo em outro lugar. A GCM 

e prefeitura em dezembro  passaram de 44 para 56 câmeras, com  integração com a  Policia 

Milita. Há  26 na área da 1ª Cia. 

Sra Maria de Lourdes Piva da loja de cosméticos na Rua Pref. Justino Paixão diz que várias 

lojas foram  furtadas à noite e solicita maior patrulhamento. 

 Capitão Bastos informa ainda  que atualmente todos os marginais,  autuados em flagrante, 

são fotografados, realizado cadastro com nome, endereço e tipo de delito cometido .A vítima 

além de ir na Polícia Civil  pode ir na CIA consultar este banco de dados.. 

Sr. Gentil Alves  da loja Ortopedia Perimetral, solicita base comunitária  em frente a Padaria 

Central.  Capitão Bastos explica  que  uma base fixa exige 8 policiais, o que faz perder a 

dinâmica do policiamento coletivo , pois o marginal migra para  outro local sem policiamento.O 

capitão  frisa  também que   a própria população de bem prejudica a estratégia de prevenção 

ao crime, pelas  ocorrências em situações “não criminais” que não precisariam de viatura.  

O Vereador Sr. Almir Cicote reclama da quantidade de ocorrências próximo a Pizzaria Vero 

Verde, escolas da Rua  Padre Anchieta e Travessa São João. A Sra Regina diz que  recebeu 

estas demandas e  já encaminhou, pois são de competência do Conseg Oeste. O vereador 

segue  dizendo que disponibilizou verba parlamentar para segurança pública. 

Sra Floriza solicita policiamento na Praça Cândido Portinari e Praça Arapuã, Jardim Bom 

Pastor onde ocorrem vários assaltos em residências  e ruas. 

Sr. Samuel Marques reclama de frequentes pichações e sujeira na frente das lojas da Praça 

do Carmo e Rua Luiz Pinto Fláquer. Afirma que ao reclamar na Base Fixa da Igreja do Carmo, 

o policial diz que não pode sair do local. Capitão Bastos diz que a ordem  é o contrário. Sr 

Samuel fala também dos skatistas que usam a Concha Acústica da Praça do Carmo como 

pista de skate e há furtos, arrombamentos  e roubos. O Capitão Bastos pede para o Sr. 

Samuel comparecer a CIA para conversarem.  

Novamente apresenta-se o assunto da Casa Amarela e Sra Regina diz que cobrou e não 

obteve resposta. 

Sr.Mario solicita providenciar a sincronização dos Semáforos da Av. Pereira Barreto,  

corredor do trólebus, na altura do Carrefour e Hospital Mario Covas.. 

Sr.Robinson relata que em 14/03 houve festa na Praça da Rua São Cirilo,  Bairro Valparaiso. 

Havia muito barulho, bebidas e consumo de drogas.  

Sr. Gilberto da Rua Antonio Álvaro na Vila Assunção, reside em  condomínio e há várias 

ocorrências na rua. Diz que tem conversado  com  moradores e os convida  para as reuniões 

do Conseg. Sra.Neusa diz que possui um projeto de segurança, para reuniões com  

condôminos  e treinamentos a porteiros. O capitão convida para visitarem a CIA para tratarem 

do Vizinhança Solidária. 

Sra. Julia diz que  comerciantes da Vila Gilda já possuem  um grupo pelo Whatsapp em que 

se  comunicam sobre atitudes suspeitas e ligam no 190.  



Capitão Bastos informa sobre um Trabalho de Conclusão de Curso com o tema “whatsapp e 

Vizinhança Solidária”. Falou do cuidado que se deve ter, pois é proibido policiamento 

exclusivo .  

A presidente Sra. Regina diz que o objetivo atual do Vizinhança Solidária  é  ser implantado  

por   pequenos grupos, exemplifica Sorocaba,  em que mobilizaram-se por ruas e diminuiu o 

índice de ocorrências com  códigos de comunicação.  È necessário que os moradores 

providenciem placas  com recursos próprios ou com patrocínio de comerciantes ou 

empresários do local. 

As autoridades presentes fizeram anotações dos problemas de suas áreas relatados e 

comentaram sobre as ações possíveis. 

Não havendo mais nada a ser apresentado entre os presentes, eu, Regina Célia Guirelli, 

agradeço a presença de todos e comunico que a próxima reunião  será dia  25 de abril de 

2016 

  

__________________                                                        ____________________                                                               

Conseg Centro                                                                             Conseg Centro 

Regina Célia Guirelli                                                                     Neusa M.Rainieri 

Presidente                                                                                     Diretora Social 

 

                                   

 


