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                   ATA - CONSEG SANTO ANDRÉ CENTRO 

Data:  27 de maio  de 2019 -  às 19h15min.                       

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

Participantes:  46 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. José Rosa Incerpi 

Guarda Municipal: Inspetor – Poletti 

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

                       Representante do Vereador Fumassa  -           Sra. Cassia Valéria Machado 

                                                                                              Sra. Done Mari Silva 

                     Representante do Vereador Sargento Lobo  -    Sr. Samuel Santos 

                    Representante do Vereador Lucas Zacharias – Sr. Osmar Junqueira Lima 

Secretaria de Segurança  – Assessor Sr. Armando Piva 

 

Sra. Regina  - cumprimentou todos os presentes deu início à reunião, incluindo os membros natos do CONSEG 
CENTRO SANTO ANDRÉ.  Comentou sobre a posse dos seis Consegs e disse que o Coordenador chegou a se 
emocionar, pois foi a primeira vez que houve uma posse conjunta dessa forma em todos esses anos como 
Coordenador dos Consegs. Tivemos um público muito grande, conseguimos lotar o Teatro Municipal de Santo André   
essa foi  é a força dos Andreenses  nesta posse. Regina agradeceu muito a todos pela presença. Recebeu uma salva 
de palmas de todos os presentes. 

Com relação a diretoria ficou assim:  Regina Célia  Guirelli como Presidente o Fábio Eduardo  Gerevini como Vice-
Presidente, Júlia Purkote como Primeira Secretária, Neusa Marli Ranieri como Segunda Secretária e  Djalma Florêncio 
de Lima como Diretor Social. 

Agradeceu a todos os patrocinadores que colaboraram com o evento. A  Acisa é sempre uma força que a gente tem, 
ela se preocupada muito com a Segurança porque  representa o comércio de Santo André,  Amigos do Conseg Oeste, 
Cammini, Forseg Company, Guardiã da Notícia, Logus, MG soluções Tecnologia e Terceirização, Nemo Quest, 
Premier, Luiz Giospe, Radio Nova Web, Vertex Brasil. 
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Regina - Perguntou se tinha alguém pela primeira vez na reunião e duas pessoas se pronunciaram. Uma das 

pessoas era do Jardim Alzira Franco. Regina informou que o Bairro Jardim Alzira Franco  pertence ao 

Conseg Norte – a reunião é a segunda terça-feira do mês às 19h30min.  no Esporte Clube Santo André – 

Mas seja bem vindo em nossa reunião.   

Para quem veio pela primeira vez:  o CONSEG é um Conselho de Segurança Estadual é o único conselho na 

cidade que é aberto para comunidade participar. Em santo André temos seis Consegs e as reuniões são 

realizadas uma vez por mês e abrange uma determinada região da cidade. Nestas reuniões a comunidade 

estará em contato com o Delegado Titular da área, o Capitão da Polícia Militar, a GCM e um representante 

da Secretaria de Segurança da Prefeitura que é o Sr. Piva que participa de todos os Consegs.  Aqui é o lugar 

para vocês trazerem todas as demandas sobre segurança. Outras demandas como poda de àrvores, 

iluminação, a prefeitura tem um canal que pode ser baixado no celular chama COLAB. 

Vamos abrir para que as pessoas possam falar sobre segurança, este espaço é cedido  pela OAB e temos que 

entregar o  prédio até às 21h, por isso pedimos que todos sejam breves nas suas falas.   

Regina informou tb que está é a primeira reunião desta nova diretoria e que todos que estão nesta gestão são 

voluntários e precisamos da colaboração de todos.. 

Capitão Fernando – Cumprimentou a todos e explicou que trabalha na primeira Companhia do Quadragésimo 
Primeiro  batalhão que atualmente está na rua Ilhéus nr. 61 onde fica o prédio do departamento de trânsito da 
cidade. Dentro em breve a Companhia irá mudar para a rua Curupaiti – Jardim Paraíso onde a Prefeitura está 
reformando o prédio, antigo Lar São Francisco. Fazemos o policiamento preventivo na área  centro, que envolve 
quinze  bairros; para se ter uma noção  de espaço começamos na linha do trem que é uma referência boa, Av. Jose 
Amazonas, alguns trechos da rua Catequese, Príncipe de Gales, Bom Pastor, vai  beirando o córrego  chegando no  
Jardim Jamaica, Estella , subindo chegando do Bairro Assunção e fechando no Ipiranguinha próximo a  Igreja 
universal, toda essa área é da Primeira Companhia estamos bem situado  temos algumas demandas essas sobem e 
descem mas enfim estamos mantendo sob controle as demandas. Ficamos à disposição.      

Inspetor Polletti – informou que fez parte do conseg centro por muito tempo e  ficou dois anos ausente e agora com 
a promoção da Inspetora Vicenzina  está de volta comandando a  Primeira Inspetoria e pediu a todos que contem 
com a Guarda Municipal. 

Regina agradeceu a presença do Sr. Marigildo da Associação dos amigos da Polícia Militar 

Sr. Reginaldo – Agradeceu ao Capitão Fernando pela atenção nas ocorrências no Bairro Valparairo. E solicita que as 
rondas continuem, pois ainda existem muitas ocorrências.  Capitão Fernando agradeceu e disse que as rondas irão 
continuar. 

Ronaldo / Ana – Solicita a possibilidade de colocar câmeras 360 na Rua Xingu / Valparaiso Comentou que no bairro 
Jardim tem muitas câmeras   - Piva - respondeu que existe câmeras nas grandes vias no bairro Jardim.  E que os 
problemas de furto e roubo são os mesmos tanto no bairro Jardim como em Santo André como um todo. Deu um 
exemplo de um meliante que foi preso, hoje,  no primeiro DP. Dr. Rosa confirmou.   Piva explicou que no dia 
seguinte o meliante vai para a audiência de custodia e o Juiz solta. Ele volta para as ruas para novos delitos.  

Regina perguntou se a Vizinhança Solidária estava instalada nesta rua. Ainda não instalada. 

Sr. Tufic - Elogiou o trabalho do Da Cruz, e aos policiais que participaram da ocorrência , quando aquele meliante 
morreu no posto.  No final  da Atlântica, Bom Pastor, na descida da  Xingu. Temos  informações das vítimas que 
muitos roubos que estão acontecendo  na Vila Floresta e Bom Pastor é problema com a divisa das Companhias. 
Quando acontecem os roubos esses carros ou objetos são levados para Sacadura Cabral e/ou  Tamarutaca antes por 
muitas vezes acabam deixando na rua Xingu para se certificarem que não possuem rastreadores e depois voltam 
para pegar e supostamente levam para Sacadura e Tamarutaca. Muitos moradores acabam entrando na comunidade 
para procurarem seus veículos. 
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Rodolfo - Estava sempre tendo uma viatura do posto da Atlântica. O que aconteceu que a viatura não fica mais.  

Capitão Fernando. Já existe uma integração entre as polícias e temos essa ciência assim como a Polícia Civil , estou 
conversando com o Capitão Fábio Leite que responde pela Tamarutaca e estamos combinando para fazer ações 
simultâneas;  para que possamos fazer uma ação conjunta e pegar essas quadrilhas . O fato é o seguinte: tem o 
ladrão e tem o oportunista algumas vezes eles pegam e largam perto da favela para pegar os acessórios para fazer 
dinheiro ou trocar por droga o foco não é o carro. Problema de característica social no limite da pobreza e o 
meliante acaba achando que a solução é pegar de quem tem.  

O Capitão pediu um pouco mais de tempo para que possam ter uma ação mais efetiva.  

Piva -  Cumprimentou  a todos e explicou que participa de todos os Consegs representando a Secretaria de 
Segurança. Referente a posse conjunta dos Consegs comentou que tem certeza que todos os presidentes se 
empenharam neste evento, mas que a carga maior ficou com a Regina e sua equipe e parabenizou pela excelente  
solenidade.   

Dr. Rosa – Cumprimentou a todos, explicou que é o Delegado titular do primeiro DP, na Xavier de Toledo 48 de 
segunda a sexta-feira. Está à disposição no Primeiro DP e  sempre presente   nas reuniões do Conseg Centro  para 
contribuir. 

Sr. Dirceu – Solicita maior segurança no parque Central. Informou que houve um incidente no dia cinco de maio com 
um munícipe, ele deixou sua bicicleta em frente ao parque ao lado da guarita. Quando voltou tinham levado a 
bicicleta. Existe uma guarita na entrada central mas não tem guarda, e está acontecendo muitos furtos de bicicletas.  

Inspetor Poletti Essa guarita utilizamos por muito tempo na parte de baixo, mas agora a guarda  foi transferida  para 
a administração na parte de cima do parque, perto do Sabina. No total são: cinco guardas sendo:  dois  guardas  na 
sala, dois na ronda e esses se revezam e um guarda de expediente.  

Piva – disse que foram admitidos   trinta guardas, mas também houve muitas aposentadorias. Devido ao parque ser 
muito grande a Secretaria já está finalizando a compra de quadriciclos para efetuar essas rondas dentro dos grandes 
Parques.   

Sr. João  Duarte Assessor – Essa mudança foi no início do ano de 2019 e estamos recebendo dezenas de 
reclamações de furtos , entendemos que o lugar mais acertado é na entrada do parque, onde já estava. Fizemos um 
requerimento para Secretaria questionando o porquê da mudança. Piva sugeriu para que o Conseg fazer  um ofÍcio 
para que  a guarda volte na entrada principal do parque e colocação de algumas câmeras. 

Sr. Silvio Ribeiro – Solicita reforço no policiamento no bairro Valparaiso e adjacentes grande número de furtos, 
roubos à residências, consumo de drogas em praças principalmente na praça Avenida Atlântica. Sr. Silvio mesmo 
teve a sua casa furtada e sua esposa também foi roubada. Ele comentou que mandou um e-mail para o 
quadragésimo primeiro e foi muito bem atendido. Solicita mais uma vez a intervenção da polícia no nosso bairro. 

Dr. Rosa - esclareceu que a própria Seccional determinou que a Garra faça a  Ronda ostensiva neste bairro.  

Capitão Fernando – Por conta do aumento sensível de roubos e furtos neste último mês na região do Valparaíso, 
fizemos um replanejamento da ronda com foco em alguns horários mais outros menos, além do que a Seccional 
(Civil) está fazendo nós também   colocamos viaturas da Força Tática e as motos da Rocan para essas rondas. 

Dia desses tinha um grupo de seis pessoas perto da divisa. Os policiais  acharam estranho e abordaram,  eram 
rapazes da Heliópolis alguns com passagens pela polícia, mas sem armas e não devendo nada foram  liberados por 
não terem nada contra eles. 
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Capitão Fernando -  perguntou aos presentes do bairro Valparaiso se perceberam que aumentou a presença da 
polícia. Todos confirmaram que houve um maior policiamento. 

 

A Polícia Militar está fazendo uma polícia de modo científico, no passado era mais empírico.  É muito importante  
que o cidadão faça o Boletim de Ocorrência. A polícia faz um trabalho estatístico e em cima dessa estatística é 
direcionando as rondas.  

Capitão Fernando  deu o exemplo do motoqueiro que estava assaltando os postos da Avenida Gilda e alguns em São 
Bernardo. O Capitão foi pessoalmente no posto que já havia sido assaltado várias vezes e perguntou se tinha sido 
feito o Boletim,  o  dono do posto  disse que se ele tivesse tempo faria o Boletim. Pegamos o rapaz e se os outros 
postos não tivessem feito o Boletim ele estaria solto até agora. O problema não é o valor, mas e a vida do frentista 
que toda hora estava sendo ameaçada. Por isso a importância da realização do Boletim de Ocorrência. Precisa 
também alguns cuidados com a segurança primária como por exemplo não ficar no ponto de ônibus mexendo no 
celular. Se fizermos uma média a maioria dos adolescentes e até adultos andam com o celular na mão manuseando. 
Assim facilita para esses meliantes.  

Capitão também pediu para que todos tenham o cuidado para não disseminar notícias falsas. Deu o exemplo do 
roubo em uma Drograria SP em outro lugar e falaram que foi aqui na Avenida Portugual. Ai alguém falou calma não 
foi aqui.  Mas até essa pessoa dizer que não era em Santo André as pessoas não queriam ir mais nesta drogaria 

Ronaldo– solicitou que a Prefeitura tenha um plano de ação para a segurança de Santo André e pediu para que o Sr. 
Piva levasse essa demanda para o Sr. Sardano.  

Sr. Piva respondeu: O Plano de ação efetivamente é fazer a segurança, mas a responsabilidade da Segurança é da 
Secretaria de Segurança Pública do Estado e não do Município.  A Guarda Municipal dá suporte tanto para a Polícia 
Civil quanto para e Polícia Militar. Para você ter uma idéia,  ontem a Guarda prendeu na Sacadura Cabral um 
indivíduo que estava vendendo craque, cocaína, no dia 24 de maio por volta das 18h a Guarda prendeu dois 
indivíduos em flagrante por roubo de veículo na Avenida Dom Jorge M. de Oliveira, no próprio dia 24 por volta das 
22h foi preso outro individuo por furto de automóvel. Nesta manhã um indivíduo procurado pela justiça foi detido. 
Veja bem, as ações estão sendo feitas. A obrigação da Guarda Municipal é cuidar dos prédios municipais. O prefeito 
Paulo Serra está dando suporte a Guarda Municipal. Quando ele entrou a guarda não tinha coletes adequados, 
carros. Ele leiloou muitos carros para poder equipar a Guarda.  O Prefeito criou o Comitê  Integrado de Segurança 
que se reúnem uma vez por mês o qual ele participa levando todas as demandas de todos os Conseg’s relacionada a 
Segurança.   

Existe um problema sério também que são as audiências de custódia. As polícias fazem seus trabalhos, prendem o 
cidadão, mas no dia seguinte se o juiz entender que deve soltar,  esse meliante volta para as   ruas novamente. 

Piva comentou também que Santo André precisa de uma força política maior. Perguntou quantos deputados Santo 
André tinha eleito. Responderam nenhum.  

Regina perguntou se todo s sabem o que significa uma audiência de Custódia porque a população fica achando que a 
polícia não prende. Mas a verdade não é isso, a polícia prende.  Dr. Rosa respondeu: Audiência de Custódia é o 
instrumento processual que determina que todo preso em flagrante deve ser levado à presença da autoridade 
judicial, no prazo de 24 horas, para que esta avalie a legalidade e necessidade de manutenção da prisão. 

Dr Rosa - como o sistema penitenciário estão super lotados, nesta audiência o juiz pergunta   se o preso sofreu 
alguma agressão e/ou violência , alguma ameaça forte  do policial. O juiz não pode entrar no mérito, ele só analisa se 
a prisão foi legal ou não. Havendo possibilidade ele dará uma medida alternativa sem ser a prisão.  

Regina – Informou que por isso a ideia da união dos Consegs e de toda a população que participa. O trabalho será 
árduo mas juntos vamos trabalhar para melhorar a segurança.    

Regina – Disse que o Sr. Sérgio entre outros munícipes estão divulgando o projeto da Vizinhança Solidária. Haverá 
uma palestra na quinta-feira às 20h para toda comunidade no Lar de Maria.  Onde O Capitão Fernando falará sobre 
Vigilância Solidária e Segurança Primária. 
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Sr. Ronaldo – Solicita bloqueio no Valparaiso. 

Capitão Fernando – Estamos fazendo alguns bloqueios na Atlântica, Andradina e outras ruas, com efetivo reforço do 
batalhão, temos uma base, duas viaturas e uns dez policiais fazendo bloqueios diários com duração de uma hora. 
Não adianta deixar muito tempo no mesmo local porque o bandido avisa. Não há muita efetividade nestes bloqueios 
mas dá visibilidade. Pega-se alguma coisa no momento, mas infelizmente até o próprio cidadão de bem posta que 
está tendo bloqueio e isso atrapalha o trabalho. 

Sr. Rinaldo – Roubo de muitos  hidrômetros na região. 

Capitão -  fez um relato de um furto de uma escada da câmera municipal. A polícia abordou o meliante porque 
estava andando com a escada nas costas o rapaz disse que tinha pego na câmara simples assim. Pediu para que as 
pessoas que forem furtada mesmo de madrugada pediu para ligar no 190 que de madrugada é até mais fácil para 
chegar ao local. E tem que fazer o B.O. Se não eles prendem mas não fica detido. O que nos preocupa muito é o 
roubo à mão armada que Infelizmente o meliante pode atirar e tirar a vida de uma pessoa. 

Sra. Irene -  Informou que a Praça José Borges continua com a presença de pessoas que consomem drogas e tem até 
traficante. Isso se agrava pois não existe iluminação adequada, as ruas são totalmente escuras. Pergunta se essa 
região será beneficiada com o Banho de Luz. 

Regina – O Conseg fará um ofício para saber qual o critério que a prefeitura está utilizando para receber o Banho de 
Luz.  

João – Informou que já foi feito um ofício solicitando o Banho de luz para os bairros Valparaiso, Jardim Paraiso e vila 
Scarpelli. 

Piva – Hoje  Santo André tem 53.000 pontos de iluminação pública dos quais  8.500 são de LED e de acordo com a 
nova etapa do programa banho de luz. O Prefeito Paulo Serra pretende dobrar, até abril de 2020 a quantidade de 
pontos de lâmpadas mais econômicas e eficientes na cidade, passando das atuais 8500 luminárias de LED para 17 
mil, cuja meta é chegar ao fim de 2020 com 30 mil pontos, ou seja quase 60% dos 53 mil pontos de iluminação 
pública da cidade.  

Sr. Arnaldo – Disse que é munícipe de Santo André há trinta e oito anos, e de uns quinze anos para cá infelizmente 
está muito complicado viver aqui na cidade. Abriram muitos bares e esses começam os trabalhos cedo e ficam até de 
madrugada com som alto,  a partir das 2h da manhã começam com músicas de baixo calão, muitas motos fazendo 
muito barulho, gritaria e etc... Todos os moradores do bairro   ligam para o 190, esse informa que a ligação já foi 
passada para o Copom. O Copom diz que estão dando prioridade para ocorrências que tenham  tiros e facadas.  

Piva – explicou ao Sr. Arnaldo que na Secretaria de Segurança   tem um projeto chamado Sono Tranquilo em 
conjunto com a Polícia Militar e o Semasa eles vão com o decimelímetros e medem o som para averiguar se está 
dentro dos limites aceitáveis. Com relação a parte da Polícia Civil e Polícia Militar, estou tomando a liberdade pra 
informar que essa sua demanda pertence ao Conseg Norte e o convido para participar das reuniões, os responsáveis 
pela Militar é o Capitão Bastos e o delegado responsável é o Dr.Itamar.  

Regina ficou de encaminhar para o Presidente do Conseg Norte Sr. Luiz a demanda do Sr. Arnaldo. 

 Sr. Luiz Geraldo Marques - Solicitou mais atenção na Rua Abílio Soares, próximo à Faculdade Anhanguera, tem dois 
indivíduos andando da esquina com a rua Senador Flaquer até a Rua Onze de junho, ora juntos ora em calçadas 
diferentes. Agradeceu a presença das viaturas nas manhãs em frente ao Colégio Júlio de Mesquita, pois inibiu os 
rapazes  de ficarem na passarela da Ramiro Coleone.   
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Capitão Fernando Foram feitas algumas ações pela manhã na passarela perto do Colégio Júlio de Mesquita e 
abordadas algumas pessoas que estavam ali olhando para o nada e também não tinham explicações do porquê 
estavam ali parados. A ronda escolar está fazendo esta rota e também outras escolas com demandas também 
preocupantes.  Quanto a nova solicitação próxima à Faculdade Anhanguera será monitorado. 

 
Sra. 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  

  

 

  


