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ATA - CONSEG SANTO ANDRÉ CENTRO

Data: 26 de agosto de 2019 - às 19h15min.

Local: OAB – Santo André (Av. Portugal, 233 - Centro Santo André – SP – Brasil

Participantes: 33 munícipes

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: Inspetor chefe - Sr. Laércio Poletti - representante da GCM

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

Representante do Vice-Prefeito Luiz Zacharias: Sr. Osmar Junqueira Lima

Secretaria de Segurança Municipal: Assessor Gabinete - Sr. Armando Piva

CONSEG Santo André – Região Central e Adjacências

Sra. Regina cumprimentou os presentes, incluindo os membros natos do CONSEG SANTO ANDRÉ CENTRO. Explicou
que o Conseg é um Conselho Estadual de Segurança e que participam os representantes da Policial Militar, Polícia
Civil, GCM e Secretaria de Segurança do Município. Explica que os membros do Conseg são voluntários e que o
Conseg deve acatar somente demandas de Segurança. Os demais assuntos devem ser encaminhados à prefeitura
pessoalmente, por telefone ou pelo aplicativo Colab. Explicou que a OAB gentilmente sede o espaço há muitos anos
para a realização das reuniões, que deve encerrar até 21h;
Sra. Regina informa a homenagem aos militares presentes devido ao “Dia do Soldado”;
Capitão Fernando profere algumas palavras de agradecimento em nome da corporação;
Sra. Regina explica novamente sobre as lâmpadas de led: resposta ao ofício encaminhado â Secretaria de Segurança
em que os munícipes se prontificam a comprar lâmpadas de led para serem instaladas nos postes. O que não é
possível, por ter que trocar toda as luminárias, com braço e demais acessórios. O conjunto tem custo em torno de 3
mil reais. A Secretaria instala de acordo com planejamento e atende as prioridades;
Sra. Regina lê email de resposta da Secretaria de Segurança aos munícipes do Bairro Val Paraíso. A orientação à GCM
é intensificar as rondas nos períodos matutino, vespertino e noturno, nas ruas Xíngú, Rio Preto, Atibaia, Tupi,
Morrados, Maciel Monteiro, Pirassununga, Tapajós. Mirassol, Muritinga, Praça São Cyrino da Silva e demais ruas da
região.
Inspetor Poletti disse que tem deslocado viaturas para estas ruas, com patrulhamento de forma preventiva, no
mesmo roteiro das escolas;
Capitão Fernando comunicou que têm feito trabalho de monitoramento em relação aos crimes ocorridos e os
números vêm diminuindo, mas não região Central tem despontado os “roubos outros” (pequenos delitos). Reforça a
importância da realização de Boletim de Ocorrência. Relata de alguns projetos, dentre eles a implantação de
policiamento com 4 bicicletas no Centro. Fala também da importância dos celulares no auxílio à Segurança e das
ações para melhoria da comunicação no Projeto Vizinhança Solidária.
Sra. Regina pergunta para o Dr. Rosa sobre a questão dos ferros velhos, este respondeu que enviou ofício para a
Delegacia do Meio Ambiente e não obteve retorno;
Sra. Esther solicita poda de árvore. Sra. Regina orienta para utilizar o aplicativo Colab. Ela também reclama sobre bar
na Rua Riachuelo, funcionando até tarde e frequentado por usuário de drogas. Sr. Piva orienta ligar para o Semasa
no número 115 ou 0800-4848115, no caso de barulho excessivo ou para 190 polícia. Outra reclamação é sobre
calçada na área do Shopping ABC, que a passagem de pedestre é obstruída por motoqueiros. Capitão Fernando
responde que há projeto de construção de um bolsão no local que resolverá o problema;
Sra. Julia Massae elogia as rondas periódicas no Bairro Paraiso;
Sr. Correia pergunta se as câmeras que a prefeitura instalou já surtiram resultado. Capitão Fernando e Sr. Piva
informam sobre a mudança da Central de Monitoramento para o terceiro andar da prefeitura. Sr. Piva mostra os
números com redução de ocorrências, onde o Projeto Detecta e o COI são responsáveis pela diminuição;
Sr. João Duarte diz da redução das rondas da PM na Vila Assunção, principalmente na Av. da Saudade e ruas
adjacentes, com aumento de roubo de celulares. Capitão Fernando diz que continuam patrulhando, porém irá
solicitar maior atenção ao local;
Sr. Djalma reclama dos assaltos de celulares, veículos e comércios, no Jardim Bela Vista, próximo a Igreja São José
Operário, Rua Dr. Eduardo Monteiro e Rua da Fonte. Capitão Fernando diz que os assaltantes mudam de local,
quando sabem que há policiamento. Capitão diz que já está monitorando o Jardim Bela Vista e Vila Bastos;
Sr. Ronaldo solicita mais rondas no Bairro Casa Branca e reclama sobre o atendimento na Primeira Delegacia. Dr.
Rosa disse para procurá-lo na Delegacia para providências;
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Sr. Diniz pede aumento de ronda no Jardim Bom Pastor, imediações da Praça Arapuã e Cândico Portinari, que tem
presença de usuários de drogas;
Sra. Irene agradece a presença da corporação da Polícia Militar no Jardim Paraiso;
Sr. Sergio Piotto agradece ao Capitão Fernando pelas viaturas e motos da PM que têm circulado constantemente no
Jardim Bom Pastor, Vila Scarpelli, Vila Floresta e Val Paraiso;
Sr. Reinaldo pergunta sobre a Vizinhança Solidária aplicada a Condomínio. Capitão Fernando se disponibiliza a ir ao
condomínio conversar com os moradores.
Sr. Piva informa os locais que houve “Operação Sono Tranquilo” em agosto e receberam notificações, advertências,
etc. : Downtown, Ozon, Bonus Track, Restaurante San Siro, A Praieira, Bar do Martinha e Tabacaria;
Sra.Regina agradeceu a presença de todos e ressaltou que novamente a Comunidade solicita aumento do efetivo da
Polícia Militar, Polícia Civil e viaturas. Comunica que a próxima reunião será dia 30 de setembro.
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Regina C. Guirelli

Neusa Rainieri

Presidente

Segunda Secretária
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