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                   ATA - CONSEG SANTO ANDRÉ CENTRO 

Data:  24 de junho  de 2019 -  às 19h15min.                       

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

Participantes:  41 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. Gustavo Rezende 

Guarda Municipal: Inspetor Poletti 

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

                    Representante do Vereador Lucas Zacharias – Sr. Osmar Junqueira Lima 

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 que é o Capitão Fernando, o representante da 
Policia Civil - Dr. Rosa delegado titular do Primeiro DP que são membros natos do Conseg.  A diretoria do Conseg é 
composta:     Regina Célia  Guirelli como Presidente o Fábio Eduardo  Gerevini  Vice-Presidente, Júlia Purkote `- 
Primeira Secretária, Neusa Marli Ranieri - Segunda Secretária e  Djalma Florêncio de Lima - Diretor Social. Somos 
todos voluntários assim como vocês.  O Sr. Piva está representando a Secretaria de Segurança do Município e o 
Inspetor Poletti representando a GCM os dois sempre participam das reuniões como voluntários. 

Explicou que está sendo distribuído umas papeletas para que os senhores coloquem suas demandas sobre 
segurança. Todas as outras demandas como poda de árvore, iluminação, buracos nas ruas  e etc.. a Prefeitura 
disponibiliza um aplicativo chamado COLAB. É só baixar esse aplicativo no celular e colocar suas demandas e não 
precisa mais ir a praça de atendimento. No dia 28.06  das 10h às 12h no quarto andar do prédio do executivo  haverá 
um treinamento de como utilizar esse aplicativo.  Quem tiver interesse pode comparecer. 

 

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.  
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Com relação as demandas do mês passado, foi feito alguns ofícios: 1º. Secretaria de Obras solicitando quais os 
critérios para o projeto Banho de Luz. 2º. Solicitando com urgência para o retorno do efetivo da CGM voltar para a 
portaria principal do Parque Central. 

Dr. Gustavo delegado do Primeiro DP explicou que está representando Dr. José Rosa que é o membro nato e se 
colocou  à disposição de todos aqui e no distrito. 

Capitão Fernando para quem ainda não me conhece comando a primeira Companhia do quadragésimo primeiro 
batalhão da Policia Militar e também estou à disposição de todos. 

Armando Piva -  estou assessor de gabinete, estou na  secretaria de segurança, e participo de todas as reuniões dos 
Consegs de Santo André. 

Inspetor Poletti -  sou o comandante da primeira inspetoria  e a minha área abrange  o primeiro e o quarto DP. 

Regina, pergunta se ouve alguma resposta referente aos ofícios encaminhado à Prefeitura. Piva informa que  haverá 
uma viatura específica fazendo uma ronda pela portaria principal.  

Regina informou que os outros ofícios serão cobrados para que a comunidade possa ter uma resposta.  

Sr. Hugo Romano – Solicita maior presença da PM e GCM na travessa da 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.  

Sra. Anita Leocadia e Sr. Sergio – Considerando a divulgação de que o banho de luz não abrangerá todo o município 
em curto/médio prazo pergunto: se os munícipes fossem custear a compra dos materiais, a prefeitura faria a 
instalação? 

Piva – Explicou que passou uma relação dos bairros contemplados com o projeto banho de luz e não vai parar nisso 
até o final do mandando haverá muitos outros bairro. Ficou decidido que será feito um ofício, porque a situação está 
muito grave sem iluminação. Os comerciantes até se colocaram a disposição para comprar os materiais desde que a 
prefeitura instale. Piva explicou que não é somente os matérias existe todo um sistema inteligente, por exemplo tem 
áreas que emitem uma quantidade de lúmens e no decorrer do período eles diminuem esses lumens e assim 
economizam.   

Sr. Sérgio – Serão instaladas as câmeras nos bairros Vila Scarpelli, Vila Floresta, Val Paraiso, Bom Pastor? E quando? 

Piva –  Foi inaugurado dia 18 o “COI Centro Operações  Integrado” neste local  tem  o Trânsito, Policia Militar, Samu, 
GCM , Defesa Civil e o Monitoramento  de quatrocentos ônibus  da cidade. A idéia do prefeito é até  o final do 
mandato totalizar mil câmeras instaladas. Instalando também em escolas, postos de saúde liberando assim os GCMs 
para entrarem na ativa aumentando as rondas.   

Tania Lotto – pede  orientação para colocação de faixas de vizinhança solidária. Regina explicou que já foi 
encaminhado um oficio para o Coronel Sardano, solicitando para que quando colocarmos essas faixas  a prefeitura 
não retire. Piva informou que essas faixas  tem que ser colocadas em locais que não obstrua a visão do semáfoto, 
não prender em árvore, cruzar ruas. Podem ser colocadas de um poste ao outro.  

Regina - O projeto Vizinhança Solidária é simples e não tem um custo alto. O munícipe que irá custear, não existe 
nenhuma ajuda do município e nem do estado. Só temos que tomar cuidado para ser feito da forma correta. O 
Capitão Fernando   irá dar todas as informações necessária pra a implantação do projeto. Tem que ser implantado 
com muita responsabilidade para que não caia no descredito. 
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Rodolfo – Agradece pela atenção dada à região da Vila Scarpelli, Bom Pastor e Vila Floresta. E pergunta se existirá a 
possibilidade de ocorrer a Operação Delegada em nossa região. Piva – A prefeitura custeia a GCM e trabalha em 
conjunto com a PM. Capitão Fernando explicou que já existe uma experiência na cidade de São Paulo, Por exemplo 
o militar que deseja participar se inscreve e  na sua hora de folga irá  trabalhar na operação delegada nesse caso é a 
prefeitura quem paga essas horas extras. Existe um limite de horas que esse policial pode trabalhar. Informou 
também que atualmente esse valor foi diminuído em cinquenta por cento pela prefeitura de SP.     

Sr. Silvio – Agradece ao Capitão Fernando pela atenção ao bairro Valparaiso e imediações, em relação ao reforço no 
policiamento. Solicito também , dentro do possível, que sejam mantidas as presenças da força tática e Rocam. 

Capitão Fernando disse que na medida do possível irá continuar. 

Sr. Janson – Agradece a permanência e a retomada da viatura no cruzamento da Avenida Bom Pastor x Avenida 
Atlântica no horário da manhã. Solicita informar como está o processo de fechamento dos ferros velhos nos bairros 
Jardim Paraíso, Valparaiso e outros. 

Sra. Irene – Pergunta como ficam os estabelecimentos de ferro velho situados no entorno de nossa região?  Porque 
os meliantes continuam praticando furtos e vendendo nestes locais.  

Dr. Gustavo -  Primeiro tem que fiscalizar administrativamente estes locais  para depois haver uma ação  criminal.  

Piva - Informou que foi feito um oficio através do Conseg  através da Secretaria de Segurança para o DCURB para as 
devidas fiscalizações.  

Regina – Explicou que será cobrado, e disse que a cobrança não pode ser cobrado do Piva, Ele nos ajuda levando 
nossos ofícios para que o nosso caminho seja mais curto. A resposta tem que ser da secretaria de competência. Caso 
não conseguimos nenhuma resposta, vamos para o ministério público. 

João Duarte – Gostaria de informar que a câmera toda quinta feira abre o microfone para que o cidadão possa falar, 
reivindicar, agradecer e cobrar. Para que isso ocorra o cidadão deve se inscrever na quarta-feira até às 15h  na 
recepção. Na quinta feira será chamado na tribuna para falar.   

Sra. Gisele – em 09.05 minha casa foi invadida por ladrões e levaram ferramentas, furadeiras, serra elétrica e todas 
as ferramentas de fundição em torno de cinquenta mil reais. Fiz B.O. e tenho uma filmagem de uma das vezes que 
acredito ele ter entrado para pesquisar como fazer o delito. Devido a esta situação, estou em pânico não 
conseguindo levar uma vida normal. 

Dr. Gustavo perguntou para Sra. Gisele se ela tinha as filmagens ela confirmou e ele pediu para que ela o procurasse 
na delegacia no dia seguinte.   

Sr. Sérgio – Quando será possível a visita na nova central de monitoramento.   

Sr. Sergio – Quais ações serão tomadas no local onde foi invadido na Avenida Bom Pastor.  

Piva – Ficou de ver o que está acontecendo. 

Sr. Sérgio – Estamos entregando dois banners para fixarem na base fixa da PM (praça do Carmo e Estação). Sr. Sérgio 
está divulgando em todos a Vizinhança Solidária em Santo André como um todo. Regina sugeriu que os grupos sejam 
pequenos no máximo duas ruas, uma pessoa por casa. Sempre passando pela aprovação do Capitão Fernando. Todo 
esse material de divulgação está sendo patrocinado pelos munícipes e empresários  da região. 

Sr. Sérgio – Pede apresentação da estatística mensal por bairro.  
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Capitão Fernando: fazemos policiamento mais intensivo onde há índices de maior roubos e furtos, mas sabemos que 
o crime migra então eles param nesses locais e vão para outros. O dia da semana que se tem mais roubo e furto 
foram  às terças-feiras vinte e quatro carros no total dois no sábado e um no domingo.   

Quanto aos cartazes do Sr. Sérgio foram distribuídos 2500 folhetos chamando a população para a palestra  e 
compareceram 38 pessoas. Fizemos a nossa parte.  

Capitão Fernando se prontifica a fazer essas palestras pelo menos duas vezes por mês.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Sr. Sérgio - Ação do Programa de Prevenção Primária volante, abordagem educativas de segurança: De olho no 
celular, dicas de segurança para seu veículo, dicas de segurança nas compras. Conforme estão fazendo em SP  

Capitão Fernando – Estamos fazendo um trabalho junto com a METRA para prevenção de pequenos furtos  e roubos 
dentro dos coletivos no terminal eles vão patrocinar dez mil panfletos que serão distribuídos pelos funcionários da 
METRA. Pode ser colocado um policial para dar credibilidade. Nada impede da gente fazer uma ação junto com o 
Conseg em cada bairro. Não posso assumir isso sozinho.   

Sr. Sérgio – Continua reclamações da demora para fazer um Boletim de Ocorrência - , quando será resolvido? 

Dr. Gustavo  - Infelizmente é verdade, a quantidade de funcionários é insuficiente. Existe algumas situações na hora 
de fazer um boletim de ocorrência que não temos como prever, por exemplo se o cidadão está há duas horas 
esperando para fazer um B.O. sobre o furto do veículo e a polícia militar chega com dois presos ela tem prioridade. 
Portanto o cidadão irá esperar quatro horas. O que a gente tem ouvido da hierarquia é que vai mudar a forma de 
elaboração do B.O. melhorar a delegacia eletrônica para abranger um número de crimes maiores e tirar ou talvez 
substituir a forma de fazer. Então você vai a delegacia fazer um B.O. e quem fará o B.O. será um oficial  
administrativo supervisionado por um escrivão.  Assim agilizará o trabalho. 

A central do COI já funcionava na rua ilhéus, bem mais modesto. Na inauguração do COI houve uma solidariedade do 
batalhão do décimo, então teremos quatro  policiais no COI sendo dois policiais sendo do décimo e dois do quarenta 
e um.  

Capitão Fernando -   A Regina pediu para que eu apresentasse uma estatística da criminalidade por bairros. Esta 
análise fazemos semanal, quinzenal e mensal. O policiais recebem uma bonificação quando conseguem diminuir a 
criminalidade na área que eles atuam. E no último trimestre conseguimos estabelecer uma meta positiva. A primeira 
companhia no mês de junho está positiva, só tem um critério que está negativo. Este se deve há um homicídio. O 
ano passado não ocorreu nenhum homicídio e a estatística considera que teve um aumento de 100%. 

O que nos chama mais atenção é o roubo e o furto. Faz mais de vinte anos que esta região dos hospitais no bairro 
Assunção é campeã de furtos e roubos de veículos. Para o mês de junho temos uma projeção que irá ficar abaixo do 
número do mês anterior apesar dos números serem altos  cem carros furtados. Menos que o ano anterior que foi 
cento e cinquenta carros furtados. Estatisticamente os números são menores, mas mesmo assim são números 
sensíveis e estamos atentos.Um levantamento feito hoje cedo criminalidade dos bairro no mês de junho no Bairro 
Val Paraiso não houve nenhum roubo outros registrado  –  Centro houve dois roubos e furto – Seguido do Bairro 
Assunção, Casa branca, Vila Bastos e Bela Vista, Vila Scarpelli teve dois roubos e nenhum furto. 

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  

  

 

  


