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                                                             ATA - CONSEG SANTO ANDRÉ CENTRO  

 

Data:  30 de julho  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 – Vice Presidente -  Sra. Regina  

Sra. Regina  deu início à reunião com o Hino Nacional e em seguida   agradeceu   os membros natos  e os munícipes 
presente.   

Dr. Rosa,  cumprimentou a todos e se colocou a disposição de todos.  

Inspetora Vincezina, agradeceu a presença de todos e também se colocou a disposição dos municipes. 

Sr. Piva, cumprimentos os membros natos e os munícipes presentes.  

Sra. Regina, ministrou uma palestra sobre Vizinhança Solidária aos presentes. 

Capitão Fernando -  agradeceu a presença de todos,  Enfatizou a importância do Projeto Vizinhança Solidária 
inclusive  na prevenção primária e fez uma pequena explanação sobre o assunto. Se colocou também a disposição 
para levar os grupos formados uma palestra sobre o assunto.  

Sr. Rogério, agradeceu o apoio pela base (GCM e a PM vistura) pela presença na festa de confraternização do Bairro 
Jardim Paraiso. 

Sr. Sérgio Piotto, Comentou que o Bairro Bom Pastor, Vila Floresta e Vila Escarpeli está sendo melhor monitorado 
pelas viaturas da Polícia Militar e pelas Rondas Escolares.   

Sr. José Carlos Rangel, demanda sobre uso de calçada por um bar. Foi direcionada a demanda para o Sr. Piva que 
dará o devido encaminhamento para o departamento de fiscalização  na Prefeitura.   
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Sr. Anisio Correa , pediu ao Dr. Rosa que informasse a respeito da investigação sobre o assassinato do Sr. Alexandre 
ocorrido na Rua Dom Silverio Pimenta. Dr. Rosa informou que uma pessoa  já foi presa e que continuam as 
investigações. 

Sras Cristina, Irene, Maria Elizabete, Luiza e Sr. Janson – gostariam de saber quando a Primeira Companhia será 
instalada na Rua Ibirá e sobre as instalações de câmeras na região.  Sr. Piva informou que quanto a reforma do 
prédio será aberta licitação, já está em andamento os orçamentos e com  relação às câmeras, não serão instaladas, 
pois a prefeitura não dispõe de verba.   

Sr. Rubem e Sra. Paula, moradores da Vila Assunção, solicitam Ronda na Rua Visconde de Mauá, devido aos assaltos 
à residência que vem ocorrendo. Capitão Fernando disse que irá intensificar a ronda neste local.   

Sr. Jaime , solicita mais ronda no quarteirão que vai da Cewsário Bastos à rua  Hadock Lobo durante o dia e à noite, 
devido aos constantes furtos de veículos.  

 
 
 
 
_____________________                                                          _________________________ 
   Regina                                                                                Júlia Purkote 
     Vice  Presidente                                                                                                        1ª Secretária 

 

 

            


