ATA - CONSEG SANTO ANDRÉ CENTRO
Data: 25 de fevereiro de 2019 - 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. Roberto Von Haydin
Guarda Municipal: Inspetor Maia
Vereadores: Representante do Vereador Pedrinho Botaro - Sr. Joao Duarte

Representante do Vereador Lucas Zacharias – Sr. Osmar Junqueira Lima
Representante do Vereador Sargento Lobo – Sr. Samuel Santos de Lima
Secretaria de Segurança – Assessor Sr. Armando Piva
Conseg - Centro – Presidente – Sr. Fábio
Sr. Fábio cumprimentou todos os presentes deu início à reunião, incluindo os membros natos do CONSEG CENTRO
SANTO ANDRÉ. Explicou o que a diretoria do Conseg é composta por voluntários. O objetivo do Conseg é
proporcionar á comunidade o contato direto com as forças de segurança para que assim, possam trazer demandas
de seus bairros, críticas e até sugestões, referente à segurança.
Todas as demandas devem ser preenchidas e será direcionada para a autoridade competente responder.
As demandas que não forem de segurança, o munícipe poderá entrar no aplicativo da Prefeitura, COLAB, protocolar
e conseguir acompanhar seu processo.
Sr. Fabio explicou - que estão abertas as inscrições de chapas para eleições nos CONSEGs e , devem ser inscritas
até o mês de março de 2019.
O CONSEG está aqui para ajudar a comunidade e as polícias. Comentou que ele faz parte da diretoria da ACISA como
o Sr. Piva e a Sra. Regina. A ACISA está tendo reuniões com os deputados eleitos da região do grande ABC. A pauta
dessas reuniões está sendo para que nos ajudem junto ao Governo Estadual e Federal , nas demandas relacionadas
a segurança da nossa região, como: aumento de efetivo Polícia Militar e Polícia Civil, substituição da frota e, revisão
de leis e procedimentos da Audiência de Custódia .
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Sr. Fábio explicou o que é Audiência de Custódia:
A Convenção Americana de Direitos Humanos, conhecida como Pacto de San José da Costa Rica, que entrou no
ordenamento jurídico brasileiro em 1992, prevê que, “toda pessoa presa, detida ou retida deve ser conduzida, sem
demora, (no Brasil em até 24 horas) á presença de um juiz. No entanto, a norma presente na legislação de vinte sete
países, serve mesmo é para “soltura de centenas de milhares de marginais”, devido ás brechas que existem nas leis.
Disse ainda que, sabemos que existem vários grupos de bairros que não são os de Vizinhança Solidária, são apenas
grupos de moradores e, muitos não participam da reunião do Conseg e ficam esperando informações no grupo dos
que vieram, nossa sugestão é a seguinte:
A reunião é aberta para todos, quem não vem, se tiver interesse, pode acompanhar os assuntos pelas atas, que
estão no site (consegsantoandrecentro) pois, muitos querem informar no grupo , pode acontecer de alguma
informação sair distorcida então , a orientação é acompanhar as atas pelo site.
Esclareceu, novamente que, o Vizinhança Solidária, nasceu no CONSEG-Centro e desde 2012 é um projeto do
governo do Estado de SP, ou seja é uma ferramenta de prevenção primária da PM, o que os Consegs fazem é para
ajudar e auxiliar mas, a responsabilidade é da PM.
Informou que a OAB, cede este espaço, há anos, graciosamente para nossas reuniões e, certamente isto tem um
custo operacional. Nos comprometemos a desocupar o prédio ás 21h. Pediu a colaboração de todos.
Em seguida o Sr. Fábio pede para o Dr. Roberto começar a palestra referente ao decreto assinado por Bolsonaro que
facilita a aquisição e registro de armas.
Sr. Roberto cumprimentou a todos e começou a sua explanação explicando a diferença de posse e porte de arma:
Posse de arma de fogo
Autorização para manter uma arma de fogo em casa (ou numa residência de campo, por exemplo) ou no local de
trabalho (desde que o dono da arma seja o responsável legal pelo estabelecimento.
Porte de Arma
Documento que dá o direito de portar, transportar, comprar, fornecer, emprestar ou manter uma arma ou munições
Sob sua guarda. Para sair à rua levando uma arma junto ao corpo ou para usá-la para caçar, por exemplo, é
necessário ter porte de arma.
O DECRETO SÓ ALTEROU A POSSE DE ARMA
Critérios para posse de armas:
- Declarar efetiva necessidade – neste ítem: “Presume-se a veracidade dos fatos e das circunstâncias afirmadas na
declaração de efetiva necessidade”;
- ter, no mínimo, vinte e cinco anos;
- apresentar original e cópia, ou cópia autenticada, de documento de identificação pessoal;
- comprovar, em seu pedido de aquisição do Certificado de Registro de Arma de Fogo e periodicamente, a
idoneidade e a inexistência de inquérito policial ou processo criminal, por meio de certidões de antecedentes
criminais da Justiça Federal, Estadual, Militar e Eleitoral, que poderão ser fornecidas por meio eletrônico;
- apresentar documento comprobatório de ocupação lícita e de residência certa;
- comprovar, em seu pedido de aquisição do Certificado de Registro de Arma de Fogo e periodicamente, a
capacidade técnica para o manuseio de arma de fogo.
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- comprovar aptidão psicológica para o manuseio de arma de fogo, atestada em laudo conclusivo fornecido por
psicólogo do quadro da Polícia Federal ou por esta credenciado;
- Em caso de residência habitada por criança, adolescente ou deficiente mental, a pessoa que quiser ter arma terá
que possuir um cofre ou local seguro com tranca para armazená-la”.
- para adquirir uma arma os requisitos estão no Estatuto do armamento;
- a pessoa pode ter 4 armas desde que comprove as quatro residências em seu nome ou comércio;
- a penalidade para quem omitir a posse de arma será de dois anos de reclusão;
- o calibre permitido para compra da arma de defesa é o 38 e 380;
- a arma de defesa deverá ser registrada na Polícia Federal – SINARME e a arma para colecionadores, atiradores e
caçadores devem ser registradas no Exército (aqui são todos os calibres);
Sr. Fábio agradeceu a presença do Dr. Roberto e pela excelente palestra realizada, respondendo a todas as questões
dos presentes com muita cordialidade e profundo conhecimento sobre o assunto.
Foi aberto para a leitura das demandas.
Sra. Irene – Grupo Jardim Paraíso – informaram que pertencem ao grupo vizinhos do Jardim Paraíso, que é um grupo
unido e democrático e se posicionam a respeito dos assuntos pertinentes á segurança de nossa área. Portanto, não
temos um líder exclusivo que possa falar em nosso nome ou opinar por conta própria. Tudo é validado em conjunto,
ninguém está autorizado a responder por nós sem que haja uma votação.
Nossa região - Jardim Paraíso – Vila Scarpelli – Floresta – Bom Pastor, está sendo invadida por meliantes que estão
tendo muita facilidade para furtarem todo tipo de material que possa ser vendido em ferro velho; estão depredando
imóveis em construções e imóveis fechados, roubam, invadem, a qualquer hora do dia.
O grupo pergunta se está sendo feito um serviço de inteligência entre as polícias Civil, Militar e GCM sobre esses
abusos que estão sofrendo.
Sobre a depredação constante ao edifício situado á Rua Ibirá com Curupaiti; o mesmo vem sendo invadido por
usuários de drogas, está em total abandono, com mato e favorecendo pragas urbanas. (ratos, baratas, etc..).
O grupo solicita limpeza, segurança deste imóvel.
Capitão Fernando – Respondeu que estão fazendo as rondas e irá intensificar.
Sr. Fábio disse que a ACISA está fazendo o trabalho junto aos deputados eleitos da região, como citado acima,
justamente para ajudar na questão de aumento dos recursos para segurança, pois é de conhecimento de todos que
nossa região está com defasagem de policiais, civis e militares, várias viaturas encostadas, pois estão quebradas e, a
polícia faz tudo que pode mas, precisamos, urgentemente que seja aumentado o recurso financeiro para segurança.
Informou tb que o vereador Pedrinho Botaro estará em reunião na ACISA dia 27.02.2019 e , irão abordar, entre
outros assunto, este da segurança.
A GCM se colocou disposição e pediu para que se alguém precisar dos serviços da Guarda de Santo André – ligar
153 ou CECOM 4428-1700
Sr. Piva – Disse que já foi feita as licitações para o prédio da Ibirá e que as obras serão iniciadas ainda neste
semestre.
Sr. Reinaldo – gostaria de saber como está o monitoramento da segurança pela polícia militar e Guarda Municipal. A
situação está crítica com roubos de veículos e pessoas viciadas.
Na Rua Igarapava e Granbetanha roubos a residência Rua rio Preto, Rua Xingu e avenida atlântica roubo á carros e
comércio.
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Conforme a última reunião com Dr. Gustavo, como ficou sobre os carrinheiros que recolhem objetos e se foram
tomadas providências nos ferro velhos próximo ao Campo Sete de Setembro.
Sr. Piva e inspetor Maia esclareceram que alguns ferros velhos já foram fiscalizados mas, alguns itens , como alvará
de funcionamento é competência de outras secretarias.

Sr. Rodolfo Tuffic – Pede atenção as polícias quanto ao policiamento na região fronteiriça da avenida Lauro Gomes e
avenida Bom Pastor. Com São Bernardo do Campo. Uso de drogas e furtos.
Gostaria de saber se há previsão do projeto Banho de Luz no Jardim Bom Pastor e Vila Scarpelli.
Sr. Piva e Sr. João Duarte, ficaram de trazer o cronograma do banho de luz mas, ainda não tiveram retorno da área
competente
Sr. Jaime e Pedro – pessoas em situação de rua, residindo em barracas sob o viaduto Pedro Del’Antonia
permanecem fazendo uso de entorpecentes e praticando furtos nas imediações e também nos terminais
metropolitano. Pediu uma intensificação nas rondas.
Sr. Rogério – direcionou as suas demandas para PM – as rondas no Jardim Paraíso ficou estacionada na Praça
Monsenhor Antunes, isto faz parte do Programa de Policiamento integrado. Há como introduzir em nossa reunião –
ao invés da Polícia Comunitária solicitada na reunião passada.
Sexto BAEP de SBC – Quando estará operacional e como haverá abrangência em nossa reunião
2019 como podemos ajudar e formalizar o aumento do efetivo de viaturas, rondas, blitz (batida policial) e delegacia
móvel da PM (já tivemos uma unidade).
Carnaval – Haverá uma ação especial da PM.
Sr. Rogério - Prefeitura (Sr. Piva) – Quando realmente começam as obras da Rua Curupaiti. Existe algum documento.
Há algum documento disponível sobre o projeto e sua implantação sobre câmeras de monitoramento.
Sr. Rogério – GCM – 2019 como podemos ajudar e formalizar o aumento do efetivo, de viaturas (quantas faltam) e
rondas no bairro. Haverá uma ação especial para o carnaval.
Sr. Rogério – Questiona o Conseg centro sobre um plano de metas para 2019. Gostaria de saber quais são e como a
comunidade poderá ajudar.
Sr. Fábio agradeceu a todos presentes e informou que as demandas não colocadas em pauta serão respondidas na
próxima reunião.

________________________
Fábio Gerevini
Presidente

_________________________
Júlia Purkote
Primeira Secretaria
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