ATA - CONSEG SANTO ANDRÉ CENTRO
Data 29 de janeiro 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
Polícia Civil do Estado de São Paulo: Delegado Dr. Rosa
Guarda Municipal: Inspetor Claudio F. Gonçalves Não houve representante
Vereadores: não houve representante
Secretaria de Segurança: Sr. Piva
Departamento Trânsito/Semasa/Ouvidoria/Conselho tutelar - Não houve representante
Conseg –Centro – Presidente - Sr. Fábio
Sr. Fábio, 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, Sr. Fábio 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, as outras demandas será feito uma
triagem e, conforme entendimento do representante da Secretaria de Segurança presente, poderá ser feito ofício
pela mesma à Secretaria competente ou, estaremos orientando o munícipe como proceder.
Enalteceu a casa lotada de munícipes e agradeceu a presença de todos . Informou que o Capitão Marcelo foi
transferido e deu as boas vindas ao Capitão Fernando que assumiu a Primeira Companhia.
Capitão Fernando, Cumprimentou todos os presentes e fez uma pequena descrição da sua vida profissional: vinte
e um anos de policia, nove anos em Santo André, quatro anos na Zona Leste, cinco anos no comando de trânsito da
Capital nestes sempre com o objetivo da preservação da vida e não multar. Nesta nova etapa a prioridade é a
segurança de todos – manter em níveis aceitáveis. Zerar o crime é utópico.
Informou qu a segurança hoje é mais estratégica, antigamente era empírico, hoje se analisa os números. Qualquer
furto tem que ser registrado.
A Companhia tem 112 policiais – trabalhando em quatro turnos, e ainda temos que considerar que destes policiais
possuem férias a serem tiradas e afastamento por doença.
CONSEG Santo Andre – Região Central e Adjacencias

Esta Companhia abrange 9km2 na área central. A proposta é que cada policial fique responsável por determinada
área. Assim as pessoas se sentem responsável por aquele local.
A proposta é manter um policiamento a pé no calçadão.
Reativar as viaturas da Ronda Escolar.
Dr. Rosa – Se colocou a disposição dos munícipes e informou que o Primeiro DP fica localizado na Rua Xavier de
Toledo, 48 das 9h às 20h , parabenizou a vinda do Capitão Fernando, e mais uma vez explica aos munícipes a
importância de registrar todas as ocorrências. Caso não consiga, o cidadão poderá subir no primeiro andar que será
auxiliado por um escrivão.
Sr. Piva, cumprimentou a todos os presentes e fez um relato sobre a operação Sono Tranquilo. Segue:
01/12/2017 – VILA ASSUNÇÃO
Bar do Aranha – Praça Assunção, 4 – chegada ao local ás 22h50min, aprox.. estabelecimento funcionava sem som
amplificado. De acordo com a hierarquização do plano diretor Municipal (Lei Municipal nr. 9.394/2012) e Luops (Lei
Municipal nr. 9924/2016) sobre os níveis de incomodidade, o local é de nível incômodo II.
Bar Pé na Cova - Rua Javri, 443, chegada ao local ás 23h aprox.. estabelecimento funcionava com som
amplificado(ao vivo). Feita medição pelo Semasa 74,8 db. De acordo com a hierarquização (Lei Municipal nr.
9.394/2012) e Luops(Lei Municipal nr. 9924/2016) sobre os níveis de incomodidade, o local é de nível incômodo I.
01 Advertência Ambiental (AA) – 02 multas por estacionamento irregular.
Bar Panela de Ferro – Rua Senador Queiróz nr. 1135 – Na chegada ao local por volta das 23h15min ,
estabelecimento funcionava sem som amplificado. Responsável foi alertado sobre as reclamações via CONSEG
CENTRO (não foi especificado nenhum nome). De acordo com hierarquização (Lei Municipal nr. 9.394/2012) e
Luops(Lei Municipal nr. 9924/2016) sobre os níveis de incomodidade, o local é de nível incômodo II.
01 Advertência Verbal – AV

VILA GILDA
Avenida Higienópolis – 08 multas por estacionamento irregular.
Toni Station – Avenida Antônio Cardoso nr. 955 – chegada ao local,00h30min., aprox.. estabelecimento funcionava
com som amplificado, nível de ruído dentro do permitido. Chamada via 115. De acordo De acordo com
hierarquização (Lei Municipal nr. 9.394/2012) e Luops(Lei Municipal nr. 9924/2016) sobre os níveis de
incomodidade, o local é de nível incômodo II.
01 Advertência Verbal – AV

15/12/2017 – VILA GILDA
Bar Germânia - Avenida Higienópolis nr. 103 – chegada ao local, estabelecimento funcionava sem som amplificado.
03 Multas de trânsito.
Rodolfo Tuffic do Prado Nemer – Representante do Movimento de Moradores dos Bairros Jardim Bom Pastor , Vila
Floresta e Vila Scarpelli , entregaram um documento que será transcrito na íntegra nesta ata.
Nós do grupo de moradores dos Bairros acima citados, viemos até os Senhores, Autoridades e Responsáveis da
Segurança de nosso Município com objetivo de esclarecermos dúvidas, informar situações de crimes ocorridos em
nossa região e solicitar atenção à nossas necessidades.
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Somos um grupo (novo) formado em novembro de 2017 através de redes sociais e de amigos que visam melhorar a
segurança e colaborar para um bem-estar de nossos familiares, parentes, vizinhos e munícipes. Após alguns
encontros e reuniões de pessoas formamos um grupo de 150 moradores e comerciantes dessa região, do grupo
levantamos informações que muitos participantes já tinham sido assaltados, furtados, roubados anteriormente. Mas
o que causou maior força para o movimento foram os ocorridos nos últimos dois meses.
Foram dezenas de assaltos relatados no grupo de diversas formas, roubos á pessoa em pontos de ônibus, roubo e
furto de veículos, roubo de comércios e residências. (muitos deles temos filmagem e fotos do ocorrido e dos
criminosos). A situação se agravou e tivemos inclusive reportagens de grandes canais e imprensa (Brasil Urgente,
DGABC) relatando estes, como da última sexta-feira, que uma família ficou refém dos meliantes. Citamos também e
parabenizamos os policiais do 41º. Batalhão pela localização e prisão de criminosos de um galpão de desmanche de
veículos em nossa região.
Em dezembro um participante do grupo conseguiu uma reunião com nosso Secretário de Segurança Municipal Cel.
Sardano que nos atendeu prontamente e foi bastante atencioso, o mesmo nos informou para comparecermos ao
CONSEG nesta data e assim estamos aqui.
Em data anterior á reunião já viemos com algumas demandas entregues em documento ao Cel. e seus assessores,
acrescentamos mais uma á este pedido.
Orientações e informações de ações previstas para nossa região;
Sobre o cadastramento de guardas privados e os requisitos para que estes colaborem com a Segurança Pública;
Dr. Rosa, para esse item orientou que antes da contratação seja pego nome completo,número do RG e CIC da
pessoa que fará essa vigilância. E se colocou a disposição para analisar.
Sobre o funcionamento de câmeras de segurança pública, temos uma no entrocamento das Ruas Professor Licínio x
José D”Angelo x e Rua Monte Mor - Gostariam de saber se estas câmeras possui o sistema Detecta.
FALAR SOBRE SISTEMA Detecta
Deparamos com problemas da população em fazer o Boletim de Ocorrência devido à demora na delegacia, se
inibindo por alguns motivos. – Estamos incentivando a feitura do Boletim de Ocorrência em vários casos e
divulgando a questão de proporcionar bases estatísticas, já que trabalhamos com essa inteligência. Assim
perguntamos se as ligações junto ao 190 e o protocolo serviria com importância em futuros casos para estudos e
resultados.
Dr. Rosa, Informou que está disponível no sagão da delegacia um terminal para que o cidadão possa fazer o seu
boletim de ocorrência.
Capitão Fernando, as ligações do 190 não podem ser consideradas como um B.O., quando ocorre uma ligação na
maioria das vezes as pessoas ligam varias vezes e de telefones diferentes. Então não é possível ter uma estatística
exata. O melhor é o Boletim de Ocorrência.
Estamos divulgando a cartilha da PM e promovendo a cultura da prudência e vigilância para que casos diminuam,
mas pedimos aqui a colaboração para criação de “grupos da vizinhança solidária” e aproximação com os senhores.
Capitão Fernando, se colocou a disposição para as reuniões dos grupos e implantação da Vizinhança Solidária.
Sr. Gilberto – perguntou se é possível cair as ocorrências em cinquenta por cento nos próximos cinco anos?
Capitão Fernando, comentou que não acha que isso seja possível, devido a população aumentar a cada ano.
Sr. Lucas Schmidt – Solicita base móvel da PM por bairro.
Capitão Fernando, explicou que a Companhia possui somente duas bases , para cada base é necessário 08
homens e esses não podem abandonar a base. Será mais efetivo, homens com bicicletas, motos ou carros
circulando pelos bairros.
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Daniele Sataler Neis – Urgência no aumento da presença da polícia no Bairro Paraiso. O número de ocorrências
voltou a aumentar, incluindo furtos a casas, a transeuntes e assaltos. O movimento do Hospital Mario Covas camufla
pessoas mal intencionadas que estão entrando em casas, abordando pessoas nas ruas e em seus veículos.
Capitão Fernando, informou que vai intensificar ainda mais a ronda nesta localidade.
Adriana Ap. Costa - Solicito mais segurança na Vila Floresta, Vila Scarpelli, Jardim Bom Pastor e imediações. Fui
vítima de assalto à mão armada no dia 25/09/17. Fiz B. O. no Primeiro DP de Santo André.

_______________________
Sr.Fábio Eduardo Gerevini

Presidente

_________________________
Júlia Purkote
Primeira Secretária
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