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                   ATA - CONSEG SANTO ANDRÉ CENTRO 

Data:  29 de julho  de 2019 -  às 19h15min.                       

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

Participantes:  40 munícipes 

Estiveram presentes na sede da OAB - Santo André as seguintes autoridades: 

Polícia Militar do Estado de São Paulo:  Tenente Pisani  

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

Guarda Municipal: Sr. Guilherme – representante da GCM 

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

                    Representante do Vice Prefeito  Luiz Zacharias – Sr. Irton Teixeira 

Secretaria de Segurança  – Assessor Gabinete - Sr. Armando Piva 

 

Sra. Regina  - cumprimentou todos os presentes deu início à reunião, incluindo os membros natos do CONSEG 
CENTRO SANTO ANDRÉ.  Explicou para quem veio pela primeira vez à reunião que o Conseg é um Conselho Estadual 
de Segurança, e que participam  o representante da Policial Militar,  Policia Civil, GCM,  Sr. Piva está representando a 
Secretaria de Segurança do Município. 

Explicou que a OAB gentilmente sede este espaço há muitos anos para que possamos realizar nossas reuniões e em 
contra- partidas temos que entregar o prédio no máximos às 9h.  

Dr. Rosa delegado titular do Primeiro DP, cumprimentou a todos e se colocou a disposição de segunda a sexta-feira 
no primeiro DP das 9h às 19h.  Informou ao presentes que os membros natos e toda diretoria do Conseg, são 
voluntários, prestando serviço para a comunidade. 

Tenente Pisani  explicou que o Capitão Fernando está cumprindo outras funções interinamente, e se colocou a  
disposição de todos os presentes. 

Armando Piva -  estou assessor de gabinete, estou na secretaria de segurança, e participo de todas as reuniões dos 
Consegs de Santo André. 
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Guilherme -  Cumprimentos a todos e disse que estava representando o Inspetor Poletti e também se colocou à 
disposição de todos. 

Regina, pergunta se ouve alguma resposta referente aos ofícios encaminhado à Prefeitura.  

Piva: Referente aos ferros-velhos está com a secretaria competente DCURB e estão trabalhando.   

Quanto as lâmpadas de Leds, que os munícipes perguntaram se poderiam comprar e a prefeitura instalar, Piva 
respondeu que não é possível, pois não é só as lâmpadas existe todo um sistema inteligente e oneroso para que 
estas lâmpadas sejam instaladas. Quanto aos critérios também questionados Piva explicou que a prioridade foram as 
lâmpadas de iodo. Já foram instaladas 8.500 pontos e até o final do mandato o Prefeito Paulo Serra pretende deixar 
70% com o sistema novo na cidade de Santo André. 

Piva – referente ao parque Central enfatizou que haverá uma ronda com a viatura dentro do parque central. 

João Duarte comentou que a vigilância do Parque  está bem melhor este mês. Foi solicitado para que o Sr. Piva  
verifique o porquê os guardas municipais foram tirados da entrada do Parque Central  e colocados no centro  do 
parque. Alguns munícipes presentes questionaram novamente esta mudança e disseram que todos os outros 
parques de Santo André a GCM fica na entrada dos parques. 

Piva se comprometeu em trazer uma posição na próxima reunião.    

 Sr. Hugo Romano – Solicita maiores informações sobre os bares da travessa Lucinda muito barulho as 
sextas/sábado/domingo a partir das 19h. Piva -  comentou que este bar já foi visitado pelo Sono Tranquilo e o 
DCURB está tomando as devidas providência. Dr. Rosa comentou que fez também encaminhou um ofício para a  
Delegacia do Meio Ambiente. 

Rinaldo – Como ficou a situação dos Ferros-Velhos? – Já respondido no início da reunião. 
 

Sra. Anita Leocadia  – Fez um elogio ao bom funcionamento do COLAB. Problema resolvido em um curto espaço de 
tempo. 

Sr. Airton  – Solicita para a GCM uma ronda maior nas proximidades da casa da palavra na Praça do Carmo, pois hoje 
aumentou muitos furtos e roubos. A frequência de usuários da casa da palavra aumentou muito temos músicos, 
artistas, além das aulas de idiomas com muitos alunos. 

Sr. Guilherme anotou o pedido e irá encaminhar aos seus superiores. 

Wagner A. Costa  –  Explicou que as rodas do seu veículo foram furtadas e que não conseguiu fazer seu B.O., mesmo 
indo à delegacia por três vezes.  Até que desistiu de fazer o B.O. Dr. Rosa, pediu para que o Sr. Wagner o procurasse 
no Primeiro DP.  

Regina - agradeceu a todos presentes e ressaltou que em todas as reuniões do Conseg Centro  a Comunidade pede 
um aumento no efetivo e mais viaturas. Informou, que as demandas não colocadas em pauta serão respondidas na 
próxima reunião. 

 
________________________                                      _________________________ 

       Regina C. Guirelli                                                           Júlia Purkote 
           Presidente                                                                                                      Primeira Secretaria  

  

 

  


