ATA - CONSEG SANTO ANDRÉ CENTRO
Data: 29 de outubro 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: Capitão Fernando Nagatomi–
Polícia Civil do Estado de São Paulo: Delegado Assistente – Dr. Gustavo
Guarda Municipal: Inspetora Sra. Vincenzina
Vereadores: Representante do Vereador Pedrinho Botaro - Sr. João Duarte

Representante do Vereador Lucas Zacharias – Sr. Irton Teixeira Cardoso
Representante do Vereador Fumassa – Sr. Amarildo Nogueira e a Sra. Cassia Machado
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 ACISA gentilmente cedeu o espaço para que essa reunião fosse
realizada.
Parabenizou a todos presentes pela casa lotada, mesmo com a troca de local, o tempo está frio isso demonstra
união da comunidade. Nossos comandantes se esforçam ao máximo para atender a toda essa população que está
sempre presente em nossas reuniões. Solicita a todos que coloquem sempre os seus e-mails o mais claro possível,
para que possamos nos comunicar melhor.
Capitão Fernando cumprimentou a todos os presentes, explicou que a Primeira Cia. está localizada na Rua Ilhéus , 61
e que a sua abrangência é o centro e mais 9km no entorno.
Sr. Fábio comentou que um membro efetivo o procurou fora da reunião , como temos apenas onze reuniões ao
longo de cada ano Sr. Fábio se colocou a disposição da comunidade para ajudar quem precisar nos intervalos entre
as reuniões.
Dr. Gustavo comentou que trabalhava em Ribeirão Pires, veio para o centro de Santo André para trabalhar no
Primeiro DP que abrange a área do central e os bairros que fazem limites e está à disposição de todos.
Inspetora Vincenzina informou que é responsável pela Primeira Inspetoria e que a base está localizada no Terminal
da Vicente Saladino, ela está ao dispor da população.
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Sr. Piva – Cumprimentou os presente e informou que foram entregues oito viaturas para Ronda Escolar. Foram
vendidos vários veículos da frota e essa verba foi destinada para compra de veículos para Guarda Municipal.
Sra. Irene – Agradece ao policiamento que tem sido feito no Jardim Paraiso, solicita que ao parar as viaturas que
fiquem nas praças para coibir os meliantes que ali se instalam. Agradece ainda a “Blitz” realizada na Rua Caminho do
Pilar como havia sugerido em reunião anterior.
Sr.Marcos Roberto Silva - Questiona se, com a chegada do novo governo a Polícia Militar vê perspectiva de
melhoria na Segurança Pública ? Sr. Fábio respondeu que reativamos o Conseg em 2005 e não tínhamos ninguém
para nos ajudar. Hoje o gestor promete em campanha que irá ajudar e, tem que ter em mente que a população irá
cobrar. Lembrou ainda que o Conseg não tem cunho político.
Sra. Marina de Assis Lima – moradores da Vila Floresta e bairros vizinhos solicitam reforço no policiamento da
região devido ao aumento nos casos de roubos e furtos, essa solicitação teve 1300 assinaturas por abaixo assinado.
Comentaram também da demora para serem atendidos na delegacia.
Sra. Ana Maria - fez a entrega do abaixo assinado para o Capitão Fernando
Dr. Gustavo - explicou que tanto a Polícia Civil quanto a Militar trabalham em cima de estatísticas , que o número
de funcionários está muito reduzido e existe uma prioridade nos trabalhos. Por isso existe demora para execução
dos boletins de ocorrência mas, o que não pode acontecer, é o funcionário maltratar o munícipe , disse também
que os funcionários devem explicar para o munícipe a razão da demora e orientar o que pode ser feito.
Explicou que, quanto maior as informações levadas em uma mídia de dvd para fazer o B. O. maior será a chance de
prender os meliantes.
Sr. João Duarte – Solicita retorno da Guarda Municipal na portaria central do Parque Central – Sra. Vincenzina disse
que irá analisar a situação.
Sra. Anita Leocadia e o Sr. Janson – Questionaram sobre o andamento das obras para a transferência da 1ª Cia do
41o BPM/M para a Rua Ibira.
Capitão Fernando e Sr. Piva – disseram que as obras estão em processo de licitação, com início previsto para 1º
trimestre de 2019.
Sr. Rogério Privitera – Solicita aumento de segurança da UBS Policlínica do Jardim Bom Pastor, sugere que seja
colocado um alarme e, solicita também, o mapeamento de como foi nosso ano quanto ao projeto banho de luz e
poda de árvores. Sr. Piva disse que vai tentar trazer um cronograma embora ele seja da Secretaria de Segurança e
essas informações pertencem a outra área da Prefeitura.
Sr. Rogério – Gostaria de saber se o “Projeto Rastro” das câmeras irá contemplar a Avenida Pereira Barreto x
Avenida Caminho do Pilar + Avenida Pereira Barreto x Rua Manduri + Praça Dom Silvério Pimenta + Rua Manduri.
Sr. Piva explicou que hoje a prefeitura tem 94 câmeras na cidade de Santo André e que ao final do projeto terá 117
em grandes corredores + 20 câmeras com OCR + 114 próprios em municipais.
Munícipes , de toda região do Conseg SA Centro, solicitam aumento do efetivo da polícia militar, polícia civil, GCM
e mais viaturas, para todas as polícias. Esta é uma demanda recorrente, em todas as reuniões.
Sr. Fábio parabenizou as Sras. Neusa e Júlia por terem trabalhado para trazer o projeto Detecta para Santo André.
Outros assuntos que foram trazidos à reunião e não tinham cunho de segurança foram dados caminhos para que o
munícipe pudesse resolver.
Sr. Fábio deu por encerrada a reunião, agradecendo mais uma vez a presença de todos.
________________________
Fábio Gerevini

_________________________
Júlia Purkote
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