ATA - CONSEG SANTO ANDRÉ CENTRO
Data: 26 de fevereiro 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: Representante do Delegado Escrivão Sr. Flavio Alves
Guarda Municipal: Inspetora Vincenzina de Simone
Vereadores: Vereador Pedrinho Botaro
Secretaria de Segurança: Sr. Armando Piva
Departamento Trânsito/Semasa/Ouvidoria/Conselho tutelar - Não houve representante
Conseg - Centro – Vice-Presidente - Sra. Regina Célia Guirelli
Sra. Regina deu início à reunião com o Hino Nacional, agradeceu aos presentes incluindo os membros natos do
CONSEG CENTRO SANTO ANDRÉ.
Aos participantes que vieram pela primeira vez, Sra. Regina esclareceu que os CONSEGs são grupos de pessoas do
mesmo bairro ou município que se reúnem para discutir, analisar, planejar e acompanhar a solução de seus
problemas comunitários de segurança, desenvolver campanhas educativas e estreitar laços de atendimento e
cooperação entre as várias lideranças locais. Enfatizou que esses grupos se tornaram muito respeitáveis junto a
Secretaria de Segurança e que todo o trabalho desenvolvido pela diretoria é voluntário, as reuniões do Conseg Centro são realizadas em espaço cedido gentilmente pela OAB e deve sempre ser encerrada antes das 21h.
Esclareceu que serão lidas somente as demandas que se referem a Segurança, para as outras demandas haverá
triagem e, conforme entendimento do representante da Secretaria de Segurança presente, poderá ser feito ofício
pela mesma à Secretaria competente ou, o munícipe será orientado.
Agradeceu a presença de todos e deu início aos trabalhos da noite.
Capitão Fernando cumprimentou a todos os presentes e se colocou à disposição.
Escrivão Sr. Flávio apresentou-se e se colocou à disposição dos munícipes.
Sr. Piva cumprimentou a todos os presentes e se colocou à disposição.
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Inspetora Vincenzina cumprimentou a todos os presente e se colocou à disposição
Sr. Rodinei relata mais uma vez sobre barulho e alto consumo de bebida alcoólica após 22h na loja de Conveniência
do Posto Shell da Rua Castro Alves - Vila Gilda. O Escrivão Sr.Flávio aconselhou fazer Boletim de Ocorrência Coletivo.
Sra.Miriam residente na Rua Siqueira Campos, solicita que a GCM passe com frequência pelo bairro, pois tem
ocorrido roubos de veículos em estacionamentos e a transeuntes. Capitão Fernando disse que já intensificou o
policiamento no local, entretanto fará uma análise do fato ocorrido e realizará contato no estabelecimento citado.
Sr. José Carlos reitera as reclamações do Bar Tex Max, da Rua Santo André esquina com a Rua Siqueira Campos. O
Sr. Piva responde que providências definitivas serão tomadas nesta semana.
Sra. Paula solicita ronda permanente no Jardim Pilar, Estela, Praça Julio Dantas ( onde há muitos usuários de drogas).
Capitão Fernando responde que destinou mais ronda para estes locais. Sra. Regina sugere a implantação do Projeto
Vizinhança Solidária e que faixas e placas do projeto estão autorizadas pela prefeitura. Vereador Pedrinho Botaro
relatou que em contato com o Batalhão sobre as ocorrências destes bairro, foram encaminhados para o Conseg Centro. Sugeriu processo de investigação do delegado. Capitão Fernando explicou sobre a Central de
Monitoramento em conjunto com a Prefeitura, explicou que o Conseg Centro abrange 18 bairros. A área da 1ª
Companhia do 41° Batalhão abrange 9 km² e possuem 112 policiais. Ressaltou a importância do Projeto Vizinhança
Solidária para os “vizinhos se assistirem”, como mais um reforço para a Segurança.
Sr. Dirceu Piotto da Vila Scarpelli solicitou novamente explicações sobre o registro pelo atendente nas ligações 190.
Capitão Fernando explicou sobre a necessidade do registro do fato em Boletim de Ocorrência, por preencher dados
específicos e levantamento estatísticos.
Sr. Jason Rovarotto informou que não foi atendido sobre sua ligação para o 190 sobre um veículo suspeito, pois ele
não sabia a placa . Capitão Fernando forneceu as explicações sobre o procedimento.
Sra. Adriana da Rua Lindóia - Jardim Bom Pastor agradece ao pronto atendimento da PM na data de hoje, por um
furto em seu condomínio. Foi rapidamente atendida pelo Cabo Augusto e Soldado Santo Pereira, aos quais elogiou
quanto ao profissionalismo no atendimento da ocorrência.
Sra Mariza Beraldinelli agradece a PM e GCM pela colocação de viatura na Praça Kennedy.
Sr. Ségio Piotto do Jardim Bom Pastor também entende que houve melhoras no bairro e agradece o policiamento da
Polícia Militar e Civil.
Não havendo mais nada a ser apresentado, Sra. Regina Célia Guirelli agradeceu a presença de todos e informa que o
próximo encontro será dia 26/03/2018, dando os trabalhos por encerrado.

________________________
Regina Célia Guirelli
Vice Presidente

_________________________
Neusa Marli Rainieri
2ª Secretária
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