ATA - CONSEG SANTO ANDRÉ CENTRO

Data: 23 de abril de 2018 - às 19h15min.
Local: OAB – Santo André (Av. Portugal, 233 - Centro Santo André – SP – Brasil)
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. Rosa
Guarda Municipal: Inspetora Vincenzina de Simone
Vereadores: Não houve representante
Secretaria de Segurança: Assessor - Sr. Armando Piva
Departamento Trânsito/Semasa/Ouvidoria/Conselho tutelar - Não houve representante
Conseg - Centro – Presidente - Sr. Fabio Gerevini
Sra. Fábio deu início à reunião com o Hino Nacional e em seguida agradeceu os membros natos e enalteceu a
presença dos munícipes que nos permite sempre estar com a casa lotada.
Apresentou todos os membros da mesa e disse que hoje o Capitão Fernando fará uma palestra.
Capitão Fernando - agradeceu a presença de todos, informou que existe um trabalho conjunto com a Polícia Civil, e
juntos monitoram o crime de roubo a veículos, A Polícia Militar trabalha não somente por números ou seja, a
maior preocupação é com o indivíduo, por exemplo um munícipe foi assaltado duas vezes em 15 dias e ele
pessoalmente foi falar com o munícipe.
Alertou a todos a importância de realizar o Boletim de Ocorrência.
Hoje a Primeira Companhia tem 9km para monitorar e possui oito viaturas para realizar este trabalho.
Roubos e furtos de pequeno porte tem um índice maior no centro por isso, foi colocado policiais com bicicletas
como experiência, como deu certo, o projeto será continuado.
As regiões que são próximas ao quadrilátero aos hospitais tem um índice de roubo a veículos maior, por isso foi
intensificado o policiamento nesta área.
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Explicou a diferença entre roubo e furto:
O Roubo consiste em um ato de subtrair um bem material de outrem por meio de violência ou ameaça – a pessoa
está presente, e sofre ameaça ou é alvo de violência.
O Furto é caracterizado pela tomada de um bem material, sem que haja violência ou ameaça contra a vítima.
Na Vila Scarpelli e Bom Pastor não houve roubo de carros. No bairro Val Paraíso e outros próximos a Avenida
Pereira Barreto existe um índice maior de crime, como essa avenida é muito grande e de fácil fuga esses bairros
sofrem um impacto maior.
Capitão Fernando se comprometeu a trazer na próxima reunião os índices de criminalidade de janeiro até abril dos
bairros que mais estão sofrendo com a violência.
Informou que houve a morte de um Policial e que este era um excelente policial. As investigações estão em
andamento.
Enfatizou que é muito importante ligar para o 190 em qualquer atitude suspeita e, na medida do possível, fornecer
uma descrição detalhada como por exemplo: descrição da roupa, altura, corte de cabelo, se conseguiu ver qualquer
tatuagem ou mancha.
Dr. Rosa informou que o Uno branco que circulava no Val Paraíso e que vinham assombrando a população foi
apreendido e os meliantes presos. Quanto os dois indivíduos da moto também foram identificados e tem certeza
que em breve serão presos também. Total de doze casos resolvidos. Informou, que de 2017 para cá houve uma
diminuição de 50% do seu efetivo.

Sr. Rodolfo agradece o retorno do Sr. Piva sobre a operação delegada e a câmera que foi instalada no dia seguinte.
Sr. Rinaldo agradeceu a inspetora Vicenzina por efetuar ronda na praça Sergio Cirilo. Inspetora disse que nesta
ronda foi abordado dois elementos e encontraram uma quantidade grande de maconha 3Kg600gramas de maconha.
Sr. Sergio parabenizou a CGM, PM e PC pelo trabalho que estão realizando no bairro.
Gilberto – informou que com as câmeras novas instaladas conseguiu capturar as imagens de uma senhora sendo
assaltada. Com essas imagens a polícia Civil fez um trabalho investigativo e conseguiram pegar os indivíduos .
Explicou que continua com a implantação em várias ruas do projeto Vizinhança Solidária.
Inspetora Vicenzina , falou sobre apreensão feita na semana anterior a data dessa reunião de traficantes com
maconha, balança de precisão, na praça Sergio Cyrilo.
Fábio fez um breve relato sobre o Conseg Centro, ele reativou em 2005 nesta época nenhuma das sete cidades
sabiam que era e como funcionava. Nestes treze anos em todas as reuniões sempre tivemos a presença do
Capitão e do Delegado. Em outros Consegs infelizmente hoje não conseguem ter a participação dessas
autoridades.
Todo o trabalho do Conseg é voluntário e é difícil mostrar para a população que aqui é o lugar que o munícipe pode
ser ouvido e muitas vezes ser atendido, disse para o Sr. Gilberto que é difícil, mas é um trabalho de formiguinha e
pediu para ninguém desistir porque juntos somos mais forte.
Muitas famílias vieram até nós, foram ouvidas e atendidas. A Prefeitura junto com a Guarda Municipal também
sempre estão presentes em nossas reuniões. Ser cidadão é difícil. Se vier um líder de cada bairro já ficaremos
satisfeitos. Pediu que se alguém quiser ajudar e fizer a divulgação em mídias sociais será muito bem vindo.
Uma munícipe reclamou que nem sabia que existia o Conseg, Fábio sugeriu que cada participante presente
divulgasse no seu bairro as nossas reuniões pois é uma importante multiplicação do nosso trabalho que tb é
voluntário.
D. Anita agradeceu a Polícia Militar pelo atendimento as solicitações do mês anterior .
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Sr. Piva, fez um balanço das Operações Delegada e Sono Tranquilo no período de 13.05.2017 a 31.03.2018:
Operação Delegada Municipal - foram realizadas 235 operações com 66 áreas atendidas.
Natureza das ocorrências: 1016 abordagens , 309 emplacamentos, 993 autuações de trânsito, 7 flagrantes, 22 uso de
entorpecente. Totalizando 2347 operações.
Operação Sono Tranquilo – concentração de bares e estabelecimentos comerciais 158, bailes funk/pancadões 35,
itinerantes mediante denuncia 43. Totalizando 235 operações sendo 85 bairros atendidos.
Autuações foram realizadas multa Semasa 69, advertências Semasa 81, Orientações 176, estabelecimentos
interdidatos e equipamentos apreendidos 18, multas veículo com som auto 899, multas veículos diversos 3.604.
Totalizando 4.842 autuações
Sr. Fábio encerrou a reunião agradecendo a presença de todos e informando que a próxima reunião será no dia
28.05.2018

_____________________
Fábio Eduardo Gerevini
Presidente

_________________________
Júlia Purkote
1ª Secretária
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