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ATA - CONSEG SANTO ANDRÉ CENTRO
Data: 26 de novembro de 2018 - às 19h15min.
Local: ACISA – Santo André - Av. Quinze de Novembro, 442 - Centro Santo André – SP – Brasil
Estiveram presentes na sede da ACISA - Santo André as seguintes autoridades:
Polícia Militar do Estado de São Paulo: 1° Tenente Kacio dos Santos Cordeiro
Polícia Civil do Estado de São Paulo: Delegado Dr. José Rosa Incerpi
Guarda Municipal: Inspetora Sra. Vincenzina de Simone
Vereadores: Representante do Vereador Pedrinho Botaro - Sr. João Francisco Duarte Filho

Representante do Vereador Lucas Zacharias – Sr. Irton Teixeira Cardoso
Representante do Vereador Fumassa – Sra. Cassia Valéria Machado e Sra. Rosemari Silva
Secretaria de Segurança– Assessor Sr. Armando Piva
Conseg - Centro – Presidente - Sr. Fábio Gerevini
Sr. Fábio deu início à reunião, agradeceu aos presentes , incluindo os membros natos do CONSEG CENTRO SANTO
ANDRÉ. Explicou que a OAB está em reforma e a ACISA gentilmente cedeu o espaço para realização da reunião.
Dr. Rosa cumprimentou a todos, alertou para os cuidados de final de ano, em bancos e comércio, que com a
circulação do 13° salário, o número de estelionato aumenta. Aconselha evitar saques em dinheiros e pede para
repassar estas informações aos familiares. Se coloca à disposição no 1° DP.
Tenente Kacio cumprimentou a todos os presentes. Disse que normalmente trabalha em rondas na rua e que está
interino, pois o Capitão Fernando encontra-se em férias. Se coloca à disposição de todos.
Sr. Piva - Cumprimentou aos presentes. Informou que a Secretaria de Segurança juntamente com a GCM e PM terá
a Operação Papai Noel para coibir as ocorrências. Solicita também os cuidados com segurança.
Inspetora Vincenzina informou que coordena a 1ª Inspetoria e está ao dispor da população.
Sr. Fabio iniciou a leitura das demandas preenchidas pelos presentes :
Sr. Dirceu Piotto questiona do que já foi realizado do Plano de Governo Municipal. Também sobre a demora da
implantação do Programa Vizinhança Solidária, o que desmotiva os munícipes. Tenente Cassio responde que os
nomes encaminhados ao Capitão Fernando estão aptos. Sobre o Plano de Governo o Sr. Piva responde que irá
convidar o Prefeito Paulo Serra para estar presente àpróxima reunião do Conseg, em janeiro de 2019
Sr. João Duarte coloca que a prefeitura pediu prazo regimental para responder as questões sobre o cronograma do
programa banho de luz.
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Sr. Rodolfo agradece a uma prisão que houve no bairro. Solicita a retirada de usuários de drogas que invadiram
propriedade irregular na Av. Lauro Gomes, entre a Rua Ituverava X Abrahão Delega. Sra. Vincenzina diz que haverá
uma força conjunta da Guarda Municipal, Secretaria de Habitação e Ação Social .
Sr. Rinaldo informa sobre furto e roubos a veículos na Rua Atibaia altura do n° 530, por motoboys, entregadores de
pizza. Solicita maior policiamento no local.
Sra. Julia agradece as viaturas que têm circulado e solicita que mantenham nesta época de festas. Solicita mais
segurança no Parque Central. Sra. Vincenzina argumenta que a Guarda deve receber triciclos para o Parque .
Comunica que a GCM recebeu do Governo Federal 8 viaturas para patrulhamento escolar, que acaba fazendo
patrulhamento no trajeto entre as escolas . O setor do Conseg Centro recebeu duas. Sr Rodolfo pergunta se a GCM
está com dificuldades em abastecimento das viaturas, Sra. Vicenzina diz que não houve parada das viaturas.
Sra. Anita pergunta sobre o cronograma do Programa Banho de Luz e das Câmeras de Segurança. Sobre as câmeras
Sr. Piva reforça que será explanado na próxima reunião e, sobre o banho de luz, conforme Sr. João Duarte informou
que a prefeitura responderá a solicitação que já fizeram e ele trará a resposta.
Sr. Rogério relata sobre a necessidade das câmeras, e pergunta sobre o Projeto Rastro e Detecta. Sr. Piva disse que
a diretoria do Conseg Centro esteve na Secretaria de Segurança no último dia 22, com o Secretário Sr. José, que disse
que a verba do Programa Rastro é do Governo Federal e do Projeto City Câmeras é da Cidade de São Paulo. Sr. Piva
disse que o Sr. Medeiros, assessor do Secretário de Segurança ficou de comparecer a esta reunião e não pôde vir.
Tentarão que venha explanar na próxima reunião.
Sr. Rogério elogia o Capitão Fernando que efetuou blitz, porém precisam aumentar o efetivo de viaturas.
Tenente Cassio disse que o 41° Batalhão recebeu 8 viaturas, 3 serão destinadas a 1ª Cia. Sr. Rogério relata também
que há invasão ao prédio da Rua Curupaiti x Rua Ibirá. Solicita ronda da GCM. Pergunta sobre a mudança da 1ª Cia.
A inspetora Vincenzina, irá reforçar as rondas, inclusive à noite.
Sr João Duarte que é morador da Av. da Saudade na Vila Assunção elogia a atuação da GCM e PM no bairro,
inclusive com abordagens a suspeitos. Pergunta também se a GCM não tem bicicletas para rondas. Inspetora
Vincenzina diz que triciclos estão em processo de compra.. Sr. João perguntou sobre as bicicletas que tinham no
início do ano. A Inspetora respondeu que não possuem equipamentos para uso das bicicletas e receberão quando
comprarem novo fardamento.
Sr. Adalberto sugere substituir câmeras e viaturas por “Donners”, que são mais baratos, porém Sr. Fábio diz que não
é tão simples, pois precisa de plano de vôo e por ser considerado aeronave deve ser regulamentado pela Anac mas,
disse que iremos nos informar à respeito.
Sr. Fábio reitera que a diretoria do Conseg esteve, no último dia 22, com o Sr. José, Secretário de Segurança, e
esteve presente também o Sr. Edson, morador da Rua Ibirá, vizinho do futuro local da 1ª Cia e, o secretário disse
que a licitação para a obra de instalação da 1ª Cia foi realizada, em breve iniciarão as reformas . Sr. Fábio avisa que
nesta mesma reunião foi protocolado ofício de solicitação dos moradores da Vila Scarpelli, sobre a falta de segurança
no local. O Secretário Sr. José respondeu que a GCM reforçará as rondas .Também informou que serão instaladas
250 câmeras em vias públicas e haverá também um aplicativo da Secretaria de Segurança do Programa “Santo
André mais Segura”, onde poderão ser enviadas ocorrência e demandas.
Sr. Fábio agradece a todos pelo empenho no ano de 2018. Parabeniza a todos.
Sra. Regina , vice-presidente esclarece que os membros do Conseg são voluntários. A Polícia Civil e Militar são
membros natos , porém a Secretaria de Segurança Municipal e GCM não são obrigadas a frequentar o Conseg e
espontaneamente estão presentes em todas as reuniões. Todos são moradores de Santo André e também querem
uma cidade mais segura. Sra. Regina agradece a todos pela participação. Avisa que a primeira reunião do ano será
dia 28 de janeiro de 2019 e encerra a reunião com votos de feliz 2019.
________________________
Fábio Gerevini
Presidente

_________________________
Neusa Rainieri
Segunda Secretária
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