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ATA - CONSEG SANTO ANDRÉ CENTRO 

Data:  27 de agosto de 2018  -  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 PM Fernando Kazuo Nagatomi 

Polícia Civil do Estado de São Paulo: Investigador Eduardo Ribeiro 

Guarda Municipal: Inspetora Vincenzina de Simone – 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 Santo André 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.   

Investigador Eduardo Ribeiro apresentou-se e se colocou à disposição dos munícipes. 

Capitão Fernando cumprimentou a todos os presentes e se colocou à disposição, disse que a PM tenta realizar um 
bom serviço e manter tratamento humano a todos.  

Inspetora Vincenzina  cumprimentou a todos os presentes. Informa  que a Base da Guarda Municipal  se localiza no 
terminal Rodoviário Prefeito Saladino e se coloca à disposição  

Sr. Piva cumprimentou a todos os presentes e se colocou à disposição. 

Sr. Rinaldo  reclama dos constantes roubos e furtos no Bairro Valparaiso , principalmente na Rua Atibaia. Parabeniza  
Dr. Rosa e equipe por uma  prisão na Rua Atibaia. Capitão Fernando responde que tentará aumentar as rondas. 

Capitão Fernando avisa que haverá passeio ciclístico beneficente no dia 16 de setembro, realizado pela PM . Convida 
todos os munícipes a participarem.  

Sra. Mariângela informa que o Restaurante Tex Mex Madrecita reabriu e voltou a exceder o barulho e  com mesas 
nas calçadas.  Sr. Piva disse  que  houve a Operação Sono Tranquilo  no local, já foi autuado, fechado e reaberto com 
a condição de fechar cedo. Compromete-se  a solucionar em definitivo. Falou também que o Restaurante Jim Jones 
já  fora fiscalizado, notificado e orientado.  
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Sra. Irene pergunta sobre a possibilidade da Operação Delegada no Jardim Paraíso. Reclama que o policiamento é 
precário . Capitão Fernando explica que trata-se de uma operação conjunta entre Prefeitura e Governo do Estado. 
Inspetora Vincenzina  diz que não tem estrutura para atender todos e que há plano de receber viaturas alugadas. 

 Sr. Sergio Piotto reclama do ônibus  da viatura da Guarda que fica na área do Fórum. Inspetora. Vincenzina explica 
que se trata de um ônibus e está lá em função do grande número de ocorrência na Av. Portugal esquina  com a José 
Caballero. 

Sra. Irene comenta do assalto à 2 sobrinhas realizados por integrantes de um Civic Branco. Investigador Eduardo 
fala da prisão de 2 indivíduos do caso de homicídio do Sr. Alexandre e de outros que praticavam roubos a  
consultórios dentários. 

Sr. André Ribeiro comunica que possui página no facebook - Instituto Viva Santo André  para divulgação de assuntos 
de segurança da cidade. Coloca-se à disposição para divulgação dos trabalhos do Conseg. 

Sr. Armando afirma que excelente forma de colaborar é incentivar a população a participar dos Consegs, que é o 
único órgão em que a população está frente a frente das autoridades em Segurança.  

O Presidente Sr. Fábio reforça que o caminho é a implantação do Programa Vizinhança Solidária, através dos 
Consegs. É a partir das Atas de Reuniões dos Consegs que as informações chegam à Secretaria de Segurança Pública 
do Estado. Fala também da importância do Projeto Banho de Luz. Sr. Piva explica que muitas ruas já foram  
iluminadas por Led. A Av. Perimetral está pronta e haverá continuidade em outros locais.  

Sr. Piva informa que a prefeitura está assinando convênio para desenvolvimento de aplicativo para o munícipe  
solicitar serviços, reclamações, etc.  Deverá entrar  em funcionamento em 90 dias. 

Comentou-se sobre tentativa de roubo na Rua Cotia, no Jardim Bom Pastor, que foi divulgado na imprensa. A vítima, 
que estava presente, apresentou cópia do B.O.  

Sr. Rodolfo Tuffic informa que o grupo do Jardim Bom Pastor implantou o Projeto Vizinhança Solidária e solicitam 
maiores orientações para a sequência do Projeto. Sra. Regina orienta entregar lista de cadastro para o Capitão 
Fernando e fornece demais informações.  

Em seguida passou-se a homenagem ao Sub Ten PM Marcelo Pires dos Santos em função da sua aposentadoria.  

 
Não havendo mais nada a ser apresentado, Sr. Fábio agradeceu a presença de todos e informa  que o próximo 
encontro será dia 24 de setembro de 2018, dando os trabalhos por encerrado. 

 

 

________________________                                                                 _________________________ 
         Fábio Gerevini                                                                                          Neusa Marli Rainieri 
           Presidente                                                                                                                                2ª Secretária 

 

 

 

 

                    

 


