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                   ATA - CONSEG SANTO ANDRÉ CENTRO 

Data:  29 de abril  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:  Capitão Fernando Nagatomi–  

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

Guarda Municipal: Inspetor – Leodivan  

Vereadores: Representante do Vereador Pedro Botaro – Sr. João Duarte 

                       Representante do Vereador Fumassa  -         Sr. Amarildo Nogueira 

                                                                                     Sra. Cassia Valéria Machado 

                    Representante do Vereador Lucas Zacharias – Sr. Osmar Junqueira Lima 

 Secretaria de Segurança  – Assessor Sr. Armando Piva 

  

Sra. Regina  - cumprimentou todos os presentes deu início à reunião, incluindo os membros natos do CONSEG 
CENTRO SANTO ANDRÉ. Explicou que o Sr. Fábio não pode comparecer devido estar em Bragança a serviço. 

Capitão Fernando – informou que os policiais com moto pegaram um meliante que há meses agia sozinho roubando 
e furtando estabelecimentos e pessoas na Avenida Gilda e adjacências. A comunidade presente agradeceu o 
comprometimento do Capitão e seus colaboradores.  

Dr. Rosa –  Explicou que como não houve outra chapa para o próximo biênio para a gestão do Conseg centro, a atual 
diretoria foi eleita por aclamação, alterando a presidência. Sr. Fábio atual presidente ficará como Vice e a Sra. Regina 
será a próxima Presidente. Informou que será feita uma posse conjunta entre  os 6 Consegs de Santo André no dia 
23.05.2019 as 19h30 no Teatro Municipal de Santo André – Solicitou a presença de toda a comunidade. Só assim 
teremos mais força.  

Sr. Regina -  Explicou que o Conseg está aberto a toda comunidade e vindo às reuniões , a comunidade estará em 
contato direto com as autoridades das policias Civil / Militar e GCM. O Conseg centro tem uma parceria com a OAB 
que sede gentilmente o espaço para que possamos realizar nossas reuniões. Temos que entregar o espaço , 
obrigatoriamente as 21h. 

 
Capitão Fernando – Pediu para que todos os tutores de grupos de orientem os participantes para que as postagens 
sejam mais criteriosas. Pois muitas postagens são replicadas várias vezes e isso gera mais insegurança a população. 
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 Regina explicou que as pessoas que tem interesse em implantar o PVS devem entrar em contato com o Capitão 
Fernado, o qual dará toda orientação, pois PVS não é só por placa e fazer grupo de whatsApp, se não for implantado 
de forma correta, pode cair no descrédito.  

Regina enfatizou que as demandas que não forem de segurança, o munícipe poderá entrar no aplicativo da 
Prefeitura, COLAB, protocolar e conseguir acompanhar seu processo. 

Sr. Sérgio -  gostaria de saber o que aconteceu na Feira da Fraternidade de sábado para domingo durante a 
madrugada a falta da GCM durante a noite de sábado para domingo. Sr. Piva afirmou que a GCM estava presente 
das 12h até as 22h. E existe um posto que ficou a noite toda no local.  

Sr. Sérgio -  elogiou a Polícia Militar que está presente no Bom Pastor e região. 

Sr. Luiz Marques – Solicita diligências na passarela que fica sobre o viaduto 18 do forte (fim da Rua  Delfin Moreira), 
geralmente no período da tarde ficam dois indivíduos nas suas extremidades, observando o movimento, em ação 
suspeita. Ficam disfarçando que estão no celular, às vezes, andam pelo acesso e retornam ao ponto alto da 
passarela. Capitão Fernando – Disse que irá intensificar a ronda neste local. 

Sr. Luiz Marques -  Em frente ao colégio “Júlio de Mesquita” sobre o corredor dos trólebus. Ficam alguns jovens 
usando “entorpecentes”, pois o cheiro é característico de maconha, crack, etc. Às vezes, perguntam as horas e ficam 
observando os munícipes que ali transitam. Solicita diligência às 7h30min da manhã, não parecem ser alunos, pois 
não estão uniformizados. Capitão Fernando – comentou que irá reforçar a ronda.    

Sr. Dirceu A. Piotto –Perguntou  se,  Com a criação do BAEP aumenta o efetivo do 41º. e cobrou a operação 
delegada com a Polícia Militar. Capitão Fernando – Explicou que o BAEP foi criado com 3500 policiais que irão atuar 
em ações especiais, irão trabalhar inclusive no ABC quando necessário.   Piva – esclareceu que a prefeitura já tem a 
operação delegada que faz com a GCM.  

 Sugeriu ainda, que seja colocado no site do Conseg os bairros que já tem implantado o Vizinhança Solidária. 

Sra. Regina ficou de verificar sobre esta questão. 

Sr. Osmar Junqueira Lima – A praça Kennedy está ficando um grande ponto de encontro de consumidores de droga. 
Os alunos do Colégio Estadual Galeão Carvalhal encontra-se de segunda à sexta no horário das 12h as 13h para 
consumir droga no centro da praça. Danificam os aparelhos da academia ao ar livre, arrancam galhos das arvores e 
hoje, estavam quebrando os brinquedos das crianças. No meio desses adolescentes há os aproveitadores, os 
fornecedores de drogas. – Sr. Leodivan  GCM irá intensificar a ronda nestes horários. 

Sr. Mario L. Pavan – Falta ronda policial no Bairro Paraiso (constantes assaltos). Capitão Fernando esclareceu que as 
rondas tem sido feitas no bairro. Esclareceu que a PM trabalha com estatísticas, e que a população tem que registrar 
as ocorrências. Só assim podemos identificar os bairros mais críticos. 

Sr. João Domingos – solicita  policiamento preventivo em torno da Igreja São José Operário nos horários de culto. 

Capitão Fernando – Informou que irá intensificar a Ronda em horários de missa e a Sra. Regina sugeriu que 
colocassem segurança para ajudar, pois são muitas igrejas na região, com missas no mesmo horário e a PM não tem 
o efetivo para cobrir todas as igrejas. 

E, a comunidade presente entende que o número de PM e viaturas não é suficiente para a demanda da área da  

1ª CIA mas, solicitam que esse efetivo e a quantidade de viaturas sejam aumentadas. 
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Sr. Sérgio (V. Scarpeli) – Trouxe as seguintes demandas para: 

- Conseg 

. Colocar na Ata o número de participantes na reunião. 

. Informar a criação do grupo de Tutores das Vizinhança Solidária do município para união de todas as Vizinhança 
Solidária e dos Conseg.         

. Informar a criação do Grupo dos Administradores da Vizinhança Solidária da região da 1ª. Cia do 41 BPM/M. Fez 
Convite para Polícia militar, Polícia Civil e GCM participar deste grupo  .         

. Como foram as reuniões da ACISA com os deputados eleitos da região do grande ABC, para pressionar Governo 
Estadual e Federal, e ter aumento de efetivo Polícia Militar e Polícia Civil, substituição da frota e, revisão de leis e 
procedimentos da Audiência de Custódia?  

Regina explicou que foram feitas as solicitações à todos os deputados eleitos da nossa região, estarão 
acompanhando e, solicitou a presença maciça da comunidade no evento de posse conjunta, só assim, unidos, 
conseguiremos resultados. 

 
- Polícia Civil, Polícia Militar e GCM 

. Sugeriu a divulgação com banner (80x120) nas portas das delegacias, batalhões e base móvel da GCM, com a 
descrição: VALORIZAMOS A VIZINHANÇA SOLIDÁRIA, ENTRE EM CONTATO COM O CONSEG DA SUA REGIÃO. (site do 
Conseg SP).  

Assim teríamos uma pequena divulgação dos Conseg e um incentivo para criação de novas Vizinhança Solidária. 

PM, PC e GCM  deram apoio à esta ação e , Regina sugeriu que, talvez fosse melhor fazer cartazes ao invés de 
banners, pois assim o custo pra comunidade seria menor e poderiam ser feitos mais cartazes 

Questionou a polícia militar, pq houve diminuição das rondas nos bairros Vila Scarpelli, Vila Floresta e , ainda afirmou 
que as ocorrências aumentaram nesta região, nos últimos 2 meses, 

Capitão Fernando -  explicou que não houve diminuição das rondas e nem o seu efetivo está menor.  

Esses bairros não são os mais alarmantes da cidade. Infelizmente as pessoas não fazem o registro do Boletim de 
Ocorrência., novamente reforçou que orientam as pessoas a fazer o BO. 

Sr. Piva – Informou sobre a operação Sono Tranquilo  

Piva irá mandar ainda. 

 
Sra. Regina - agradeceu a todos presentes e informou que as demandas não colocadas em pauta serão respondidas 
na próxima reunião. 

 

 

 

________________________                                      _________________________ 
       Regina C. Guirelli                                                           Júlia Purkote 
           Presidente                                                                                                      Primeira Secretaria  

  

 

  


