
 

CONSEG Santo Andre – Região Central e Adjacencias 

 

                                                                 ATA DE REUNIÃO  

Data 30 de outubro  de 2017  -  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: Capitão Marcelo 

Polícia Civil do Estado de São Paulo: Delegado Dr. Rosa 

Guarda Municipal:  Inspetora Vincenzina 

Vereadores: não houve representante 

Secretaria de Segurança: Sr. Piva 

Departamento Trânsito/Semasa/Ouvidoria/Conselho tutelar -  Não houve representante 

Conseg –Centro – Vice –Presidente -  Sra. Regina Guirelli 

Sra. Regina, deu início à reunião com o Hino Nacional, logo após agradeceu os presentes  incluindo os membros 
natos do CONSEG CENTRO SANTO ANDRÉ.  

Aos participantes que vieram pela primeira vez, esclareceu  que os CONSEGs  são grupos de pessoas do mesmo 
bairro ou município que se reúnem para discutir, analisar, planejar e acompanhar a solução de seus problemas 
comunitários de segurança, desenvolver campanhas educativas e estreitar laços de atendimento e cooperação entre 
as várias lideranças locais. Enfatizou  que todo o trabalho desenvolvido pela diretoria é voluntário e que as reuniões 
são realizadas em espaço cedido gentilmente pela OAB e deve sempre encerrar antes das 20h45min. 

Esclareceu que serão lidas somente as demandas que se referem a Segurança, as outras  demandas será feito uma 
triagem e, conforme entendimento do representante da secretaria de segurança presente,  poderá ser feito ofício 
pela mesma à secretaria competente ou, estaremos orientando o munícipe como proceder. 

Dr. Rosa, cumprimentou a todos os presentes e  se colocou a disposição dos munícipes de segunda a sexta 

NO 1º DP. Trouxe oficio 427/17 onde o Conselho Tutelar nos traz um devolutiva sobre as crianças que 

ficavam na praça Monsenhor Antunes. 

Capitão Marcelo,  cumprimentou  todos e informou que é responsável pelo Quadragésimo  Primeiro Batalhão e está 
desde janeiro  deste ano atuando na prevenção do crime. 

Inspetora  Vicenzina  -  Estão localizados no  terminal rodoviário e ficam a disposição da comunidade. 

 

 

Regina - estamos tentando multiplicar a Vizinhança Solidária. Foi questionado por um munícipe o porquê em SP tem 
faixas e câmeras e aqui em Santo André não tem. Foi esclarecido que a execução dessas placas, faixas e câmeras  são 
iniciativas da população e custeadas por elas.  
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 O Conseg encaminhou um e-mail ao Secretario de Segurança Sr. Sardano solicitando autorização para colocar o logo 
da prefeitura nas faixas e placas do projeto Vizinhança Solidária e  pedir para os fiscais não retirarem  essas 
comunicações visuais. O secretário Sardano deu a devolutiva que foi autorizado pela secretaria de obras e secretaria 
de comunicação. 

Regina e Capitão sugeriram que os grupos de Vizinhança  Solidária sejam  criados em pequenos grupos, para que 
seja mais rápido a implantação. 

Rogério, pediu uma salva de palmas para o Capitão Marcelo e sua equipe por ter pego o marginal. Neste episódio 
infelizmente a população se revoltou contra a polícia por ter prendido o bandido. O Capitão disse que infelizmente 
que aconteceu não foi um caso isolado, constantemente eles se deparam com esta situação.  

Daniele, Trouxe um problema  de segurança que o seu bairro vem enfrentando. Como é próximo ao Hospital Mário 
Covas,  e este tem um fluxo de pessoas e carros muito  grande, junto vem o aumento no índice de roubos e furtos de 
toda a ordem.  A comissão de moradores já conversou com  a Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal e 
Secretária de Segurança,  solicitando um trabalho conjunto , inclusive com a participação do Hospital . 

No inicio do mês de setembro houve muitos furtos e roubos.  Com ajuda da Policia melhorou mais ainda estão muito 
desprotegidos.  Solicitou uma base da policia militar. Informou  que existem  uma infinidade de pessoas que ficam 
dentro dos carros por horas e acreditam que muitas dessas pessoas sejam olheiros.  

Capitão – esclareceu que ele tem  duas bases  militar em Santo André e que para  cada base ele tem que 
disponibilizar  16 policiais e para fazer a segurança do fórum de Santo André disponibiliza mais 12 efetivos.   Tudo 
que está ao seu alcance está sendo feito. Sugeriu que se faça uma força tarefa  entre Polícias e Prefeitura, Hospital 
Mario Covas  e iniciativa privada. A idéia seria usar um terreno  perto ao Parque Central  e fazer um prédio garagem 
e cobrar preço popular.  Conseg – Feito oficio para prefeitura. 

Rinaldo – Assaltos frequentes a mão a armada – Jardim Stella  -pediu que a Polícia Civil fizesse uma investigação.  Os 
moradores, conseguiram identificar que os meliantes estão vindo de São Matheus pela  Avenida do Estado.  

 Dr. Rosa pediu  que a pessoa que foi lesada comparecesse a Delegacia e infelizmente até a realização desta reunião 
a pessoa não tinha comparecido à  Delegacia. 

Informou também  que,  devido ao número de  efetivos do Primeiro DP existe uma demora para a realização do B.O., 

quando tem que atender algum flagrante a preferência no atendimento é para o policial, para que ele possa ser 
liberado o quanto antes. 

Inspetora - comentou que nesta área (Jd. Stella) tem sido feita a operação Delegada e vão  intensificar a operação..   

Felipe – veio elogiar a todas as policias pelo bom trabalho que tem sido feito na Praça Kennedy e com isso diminuiu 
muito o barulho. Solicitou trocar as  placas, que tem na praça com adesivos da Lei do Silêncio, de lugar, pois não 
estão visíveis.  Conseg -  Feito  Ofício para a Prefeitura.  

Sr. Piva, cumprimentou a todos os presentes e fez um relato sobre a operação Sono Tranquilo. Segue: 

Dia 06/10 

Centro  –  Salão de Festas  Rua Prefeito Justino  Paixão, 250 – Chegada ao local 01h10min aprox. Estabelecimento 
funcionava  com som amplificado. Feita medição no interior da residência do reclamante na Rua Mario Galarsa -
56DB Estabelecimento Advertido. 

Dia 11/10 

Vila Gilda – Armazém  Vila Gilda  - Rua Guaraú, 321 – chegada ao local 21h aprox.  Estabelecimento funcionava com 
som amplificado (ao vivo). Feita medição nível de ruído acima do permitido. A.A. Auto de Advertência  - Semasa .  

Retornando as 01h aprox., estabelecimento fechado. 
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Vila Assunção – Centro Underground – Rua Agenor de Camargo, 153 – Chegada ao local 22h30min aprox. 
Estabelecimento funcionava sem som amplificado. O local é objeto de inúmeras reclamações  devido as motos que 
circulam pelo local. – A.A. Auto de Advertência – Semasa. 

Centro – Estabelecimento Rua Cel. Francisco Alves , 703  - chegada ao local 22h50min aprox. Estabelecimento 
funcionava sem som amplificado . O local é objeto de inúmeras reclamações  de som amplificado  (ao vivo) e 
recentemente reabriu com nova razão social e já possui advertência pelo Semasa. – A. V. – Advertência Verbal. 

Capitão Marcelo  - passou as ocorrências do mês de setembro.  17 Pessoas presas, Flagrantes:  6 furtos - 5 roubos – 
2 receptação – 1 tráfico – 1 tentativa de homicídio – 1 embriaguez – 3 simulacros – 3 armas branca – 3 procurados.   

Regina -   agradeceu a presença de todos e lembrou que o próximo encontro será dia 27/11/2017, lembrando que 
esta será nossa última reunião do ano de 2017, dando os trabalhos por encerrado. 

 

 

 

_______________________                                                                            _________________________ 

Sra Regina Célia Guirelli                                                                                                        Júlia Purkote 

     Vice- Presidente                                                                                                     Primeira Secretária            

 

                   

 


