ATA - CONSEG SANTO ANDRÉ CENTRO
Data: 30 de setembro de 2019 - às 19h15min.
Local: OAB – Santo André (Av. Portugal, 233 - Centro Santo André – SP – Brasil
Participantes: 43 munícipes
Estiveram presentes na sede da OAB - Santo André as seguintes autoridades:
Polícia Militar do Estado de São Paulo: Capitão Fernando
Polícia Civil do Estado de São Paulo: Delegado – Dr. Gustavo – Delegado Assistente
Guarda Municipal: Inspetor Roberto – representante da GCM
Vereadores: Representante do Vereador Pedro Botaro – Sr. João Duarte

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. Informou que as reuniões são realizadas toda última segunda-feira do mês,
menos no mês de dezembro.
Solicitamos que todos os presentes tragam um quilo de alimento não perecível, para que possamos doar a uma
instituição.
Explicou que a OAB gentilmente sede este espaço há muitos anos para que possamos realizar nossas reuniões e em
contra partida temos que entregar o prédio no máximo às 9h e que o estacionamento da OAB é terceirizado e todos
devem pagar o valor de R$ 7,00.
Todas as demandas que não são de segurança devem ser direcionados ao COLAB.
Capitão Fernando – Cumprimentou a todos e se colocou à disposição de todos os munícipes.
Informou que no dia 20.10.2019 haverá o segundo passeio ciclístico – 41º. BPM/M, a saída será as 9h na Praça do
Carmo e conta com a presença de todos.
Explicou que a Polícia Militar faz um policiamento Ostensivo, Preventivo e Fardada. A PM está nas ruas para inibir o
crime.
A partir do momento que o crime acontece, a PM encaminha o caso para a Polícia Civil.
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Dr. Gustavo - cumprimentou a todos e se colocou à disposição de segunda a sexta-feira no Primeiro DP das 9h às
19h.
Informou que a PC é responsável em apurar o crime, após o Boletim de ocorrência é instalado o inquérito onde
verifica-se quem foi o autor e as provas do delito.
Inspetor Roberto – Explicou que a GCM perdeu vários homens e mulheres devido a aposentadoria.
O papel da GCM resumidamente é a proteção de bens, serviços, logradouros públicos municipais e instalações do
Município e trabalham junto com a Polícia Militar e Polícia Civil.
Armando Piva - estou assessor de gabinete, estou na secretaria de segurança, e participo de todas as reuniões dos
Consegs de Santo André. Informou que a data prevista para a Primeira Companhia ser inaugurada em novo endereço
será no dia 19.10.2019.
Piva – Relatou dados da operação Sono Tranquilo
Praça Vital Brasil – (Em frente a COOP da Av. Perimetral) – Ponto de aglomeração e pessoas
Estabelecimentos Fiscalizados em 16.08.19
Down Town – Rua Senador Flaquer nr. 491 – Apreensão de Equipamentos
Ozon – Rua Gertrudes de Lima nr. 705 – Auto de Infração Ambiental (AA) – Notificação DCURB
Bonus Track – Rua Gertrudes de Lima nr. 456 – Advertência Ambiental (AA) – Notificação DCURB
Restaurante San Siro – Rua Gertrudes de Lima nr. 458 – Advertência Ambiental (AA) – Notificação DCURB
A Praieira – Rua Cel. Ortiz nr. 96 – Advertência Ambiental (AA) – Notificação DCURB
Tabacaria – Rua Gertrudes de Lima – Notificação DCURB
Bar da Martinha – Rua Dom Duarte Leopoldo e Silva nr. 159 - Notificação DCURB – Interditada – Encerramento em
oito dias.

Paulo Brumatti - referente a imóvel semi-demolido, sem capinagem, sem muro de frente. Solicita que o
proprietário seja notificado. Sr. Piva pediu para que o Sr. Paulo protocole esta demanda no COLAB.
Rodolfo Tuffic – Solicita policiamento preventivo nas ruas e adjacências da Avenida Bom Pastor e Professor Licínio.
Capitão Fernando – Informa que este policiamento já está sendo feito e será intensificado.
Quanto à câmera localizada na Rua Professor Licínio altura do nr. 503, pergunta se está conectada ao COI?
Sr. Piva - informa que a câmera da Professor Licínio está sendo acompanhada pelo COI Informou também que a
Prefeitura está abrindo licitação para comprar três mil câmeras. Essas câmeras serão instaladas de acordo com os
índices de roubos.
Irene – agradece a presença de policiais no bairro Jardim Paraíso.
João Duarte – Informou que a atuação de um vizinho evitou um furto à residência na Vila Assunção.
Júlia Massae – solicita que a ronda das polícias continuem no Jardim Paraíso.
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José Airton Marques – Reitera o pedido da ronda da Guarda Municipal no espaço Cultural “Casa da Palavra”, na
Praça do Carmo, pois ocorreu furto de peças expostas.
Sergio – Implantação do TCO – Termo Circunstancial de Ocorrência. Regina informou que irá ver com a
Coordenadoria.
Regina - agradeceu a todos presentes pela presença.

________________________
Regina C. Guirelli
Presidente

_________________________
Júlia Purkote
Primeira Secretaria
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