ATA - CONSEG SANTO ANDRÉ CENTRO
Data: 25 de junho de 2018 - 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 Fernando Nagatomi
Polícia Civil do Estado de São Paulo: Delegado Dr. José Rosa Incerpi
Guarda Municipal: Representante da inspetoria Sr. Leudivã Pereira Torres – Guarda Municipal 1 ª classe
Vereadores: Representante do Vereador Pedrinho Botaro Sr. João Duarte
Secretaria de Segurança: Assessor Sr. Armando Piva
Departamento Trânsito/Semasa/Ouvidoria/Conselho tutelar - Não houve representante
Conseg - Centro – Presidente - Sr. Fabio Gerevini
Sr. Fábio deu início à reunião com o Hino Nacional, agradeceu aos presentes incluindo os membros natos do
CONSEG CENTRO SANTO ANDRÉ.
Capitão Fernando cumprimentou a todos os presentes e se colocou à disposição. Apresentou slides com os índices
de ocorrências do mês. Informou que possui poucas viaturas, cada viatura atende 2 subsetores. Explicou que Santo
André tem índice alto de roubos em função da facilidade de fuga. Que o mais importante é todos estarem atentos e
colaborarem da melhor forma. O Vizinhança Solidária pode ser mais importante que a tecnologia
Delegado Dr. Rosa apresentou-se e se colocou à disposição dos munícipes.
Sr. Piva cumprimentou a todos os presentes e se colocou à disposição.
Sr. Leudivâ cumprimentou a todos os presente e se colocou à disposição
Sr.João Inácio, morador da Av. Atlântica relatou ter sido vítima de invasão e roubo em sua residência em março .
Forneceu vídeo ao 1 DP . O Delegado Rosa confirmou que caso está em investigação e que está à disposição do
Sr.João na delegacia..
Sra. Julia elogia o Vizinhança Solidária pela colocação de placas e faixas no Jardim Paraiso. Solicita mais
policiamento.
Sr. João Duarte informa sobre algumas demandas que o Vereador Pedrinho Botaro protocolou junto à prefeitura.
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Sra. Adriana agradece a presença de efetivo da PM, presente no Bairro Jardim Ocara e imediações. Pergunta da
possibilidades de rondas em bicicletas no Jardim Bom Pastor.
Sr. Luiz Roberto comunicou de invasão de área na Avenida Bom Pastor, 700 e os riscos com a insegurança. Capitão
Fernando disse que estão monitorando A prefeitura entrou com reintegração de posse.
Sr. Ségio Piotto reclama que ao ligar para a GCM , a ligação cai em São Bernardo. Sr. Leudivâ e Sr. Piva explicaram
que é o sistema de tecnologia, por ser divisa da cidade. Neste caso o melhor é ligar no telefone fixo da GCM 44281700.
Não havendo mais nada a ser apresentado, Sr. Fábio Gerevini agradeceu a presença de todos e informa que o
próximo encontro será dia 30/07/2018, dando os trabalhos por encerrado.

________________________
Fábio Gerevini
Presidente

_________________________
Neusa Marli Rainieri
2ª Secretária
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