ATA - CONSEG SANTO ANDRÉ CENTRO

Data: 26 de março 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 Dr. Rosa
Guarda Municipal: Inspetora Vincenzina de Simone
Vereadores: Representante Professor
Secretaria de Segurança: Assessor - Sr. Armando Piva
Departamento Trânsito/Semasa/Ouvidoria/Conselho tutelar - Não houve representante
Conseg - Centro – Vice-Presidente - Sr. Fabio
Sra. Fábio deu início à reunião e agradeceu aos presentes incluindo os membros natos do CONSEG CENTRO SANTO
ANDRÉ.
Foi feito uma explanação pelo Sr. Cesar da empresa COMAP MORENA , empresa contratada pelo Metrô para fazer
uma pesquisa origem/destino 2017 para melhorar a mobilidade e o planejamento. Esta pesquisa é feita a cada dez
anos. Trinta e duas mil famílias foram sorteadas para responder essa pesquisa e pediu para que as pessoas recebam
bem o pesquisador. Informou que se o cidadão tiver alguma dúvida ligar para 0-8007707722 de segunda a sexta,
exceto feriados, das 8h ás 16h30, ou acesse o site: www.metro.sp.gov.br
Inspetora Vincenzina - responsável pela área centro está na base no Dersa e se colocou a disposição da população.
Dr. Rosa - Titular do primeiro DP, cumprimentou os presentes e disse que está a disposição dos munícipes todas as
reuniões do CONSEG e durante todo o mês na delegacia.
Capitão Fernando – Está situado na Rua Ilheus junto com o Trânsito, chegou em Janeiro e já está ambientado a
nossa região.
Sr. Piva – Cumprimentou todos e disse que está à disposição.
Sr. José Carlos Rangel – Veio agradecer a prefeitura sob o posicionamento quanto as medidas tomadas em relação
ao estabelecimento Tex Mex – na rua Santo André – Centro. Sr. Piva agradece e esclarece que este comércio era
pauta constante da Operação Sono Tranquilo e como o proprietário não atendeu as normas ele foi fechado. Os
munícipes agradeceram o empenho.
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Sr. Janson - Gostaria de saber quando a primeira Companhia será instalada na Rua Ibirá – Capitão disse que já
conversou com a arquiteta e agora vai para o Edital. Pelo que foi informado a prefeitura tem R$ 320.000,00 para
essa obra. Quanto a data é difícil precisar mas como ele é otimista acredita que será no segundo semestre de 2018.

Sr. Rodolfo Tuffic – Perguntou sobre a câmera da Rua Professor Licínio altura do número 522 se irá voltar
a funcionar – Sr. Piva pediu para o Sr. Rodolfo ligar para ele que vai verificar.
Pede mais Policiamento na avenida Caminho do Pilar entre 5h e 6h - Capitão Fernando explica que não é
uma região que tem um índice grande de ocorrências.
Solicita intensificação de Ronda no Cesa do Jardim Floresta a inspetora Vincenzina disse que já existe um
projeto para desativar a base da CGM que está instalada e afirmou que o policiamento será intensificar neste
local.

Sr. Sergio Piotto– Trouxe que a feira de quarta no Bom Pastor, está muito difícil para as mulheres, pois os
flanelinhas pedem dinheiro e as senhoras que não dão os flanelinhas chutam os carros e intimidam essas
senhoras. Dr. Rosa pediu para os moradores que se sentirem ameaçados procurá-lo para fazer o registro na
delegacia.
Sr. Sergio – Elogiou a presença da CGM e a Militar com presença sempre constante no bairro. E diz que
melhorou bastante a criminalidade na região.
Sr. Rodnei – Informou que existe muito barulho (algazarra) na vila Gilda especificamente na Rua Castro
Alves com a avenida Higienópolis - posto em frente ao Bradesco. Inspetora disse que irá fazer uma vistoria
no local. De qualquer forma Sr. Rodnei agradece, e esclarece que houve uma melhora

Marcos Antonio Rinaldi – Roubo Rua Natalino Caife – Furto de rodas e pneus, houve também um roubo .
Existe um comercio de flanelinhas e a comunidade está incomodada. Sr. Fábio agradeceu as informações
e disse que infelizmente o crime é uma fábrica, a Polícia Civil prendeu uma quadrilha que era de São
Bernardo. Hoje as informações que são trazidas ao Conseg são muito importante.
Dr. Rosa explica que eles prendem, mas no dia seguinte na Audiência de Custodia o meliante é solto. Se o
meliante não tiver os crimes julgados ele pode ter vários flagrantes mas enquanto não for julgado ele será
liberado nesta audiência.
Dr. Rosa explica que todos os autores de furtos e roubos procuram onde há mais facilidade. Então a
população também tem que estar atenta para evitar esses pequenos furtos e roubos.
O Boletim de Ocorrência de furto pode ser feito “On-line” – Ameaça contra a vida ou roubo a mão armada
tem que ser feito o B.O presencial. Existe outro canal que é o 181, caso a pessoas não queira ser
identificada. Essa denúncia chega á delegacia e essa tem que averiguar.
Sr. Rodrigo Sartori – informou que na sua região os moradores estão sofrendo com som muito alto de
festas e que o 190 não atende nestes casos. Ele fez duas ocorrências via Web e não foi atendido pela Polícia
Militar. As festas estão sendo realizadas em residência – Vila Scarpelli. Ele pediu uma informação do que
fazer.
Capitão disse que infelizmente não deve ter chegado a informação e que irá verificar e dar uma posição.
Sra. Anita – Vizinhança Solidária – Informou que Já possuem o grupo formado com a consciência do
projeto e pede quais são os próximos passos para oficializar o grupo. Sr. Fábio pediu para A Sra. Anita após
a reunião falar com a Regina para receber as instruções.
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Sra. Irene Firmina – Agradece a presença da PM mais constante. Solicita se é possível a Polícia Civil
fazer um trabalho investigativo sobre o tráfego e os assaltos á residência. E nas praças abandonadas
continuam sendo invadidas por usuários, traficantes e afins. Informou que a operação delegada não
aconteceu ainda na região Bairro Jardim Paraíso.
Sra. Andrea - Praça Kennedy – informou que no período das 18h ás 22h a droga é constante e pede um
policiamento mais ostensivo.
Sr. Piva fez um relato sobre os locais que foram realizadas a Operação Sono Tranquilo:
23.02.2018
Jardim Bom Pastor
Skinão Bar – Avenida Bom Pastor, 541 – estabelecimento com reclamação de perturbação do sossego
público, através do 115 . Local apresenta alto potencial de emissão de ruídos (caixas de som espalhadas pelo
ambiente). Não foi efetuada medição, pois no momento da operação 00h05min, aparelhagem de som estava
desliga. Local já foi multado pelo Semasa em 12/02 e 18/02 – 01 advertência Verbal (AV).
Estabelecimento – Rua Cotia, 118 – Estabelecimento fechado no momento da operação 00h05min. Local é
objeto de reclamação (115) de perturbação do sossego.
Vila Gilda
Cervejas Especiais – Avenida Higienópolis, 341 – No momento da operação 00h20min., estabelecimento
estava sem música ao vivo. 01 Advertência Verbal (AV).
09.03.2018
Centro
Lanchonete ABC – Rua Gertrudes de Lima, 532 – Em operação na região, estabelecimento estava
funcionando com música amplificada. Não foi possível efetuar medição, no momento da operação
desligaram o som. Havia cadeiras, mesas e churrasqueira obstruindo a passagem no passeio público.
01 Advertência Verbal (AV)
Dom Paolo – Rua Gertrudes de Lima, 613 – Em operação na região, estabelecimento estava funcionando
com música amplificada. Feita medição, nível de ruído dentro do permitido. – 01 Advertência Verbal (AV)
Dow Town – Rua Senador Fláquer, 491 – Estabelecimento com reclamação de perturbação do sossego
público através do 115 (Semasa), estabelecimento funcionando com som amplificado, através de medição
(66.7db) nível de decibéis acima do permitido para o horário cujo permitido é até 55db. – 01 Auto de
Infração ambiental (AIA)
Sr. Fábio – Agradeceu aos munícipes pela participação enfatizando que a casa estava lotada e com isso
temos um CONSEG muito participativo, com vários elogios ás autoridades como também críticas e
agradeceu também a todos os oficiais pela presença sendo a reunião sendo encerrada com uma salva de
palmas.

________________________
Fábio Eduardo Gerevini
Presidente

_________________________
Júlia Purkote
1ª Secretária
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