ATA - CONSEG SANTO ANDRÉ CENTRO
Data: 25 de março 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. José Rosa
Guarda Municipal: Inspetora Vizenzina
Vereadores: Representante do Vereador Fumassa - Sra. Rosemari N. da Silva

Sra. Cassia Valéria Machado
Representante do Vereador Lucas Zacharias – Sr. Osmar Junqueira 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.
A sala que nos é gentilmente cedida pela OAB, ainda está em reforma, por isso o hino não será tocado.
Sr. Fábio comentou que a última reunião foi muito produtiva devido a palestra sobre Porte de Armas de Fogo
ministrada pelo Dr. Roberto.
As demandas que não forem de segurança, o munícipe poderá entrar no aplicativo da Prefeitura, COLAB, protocolar
e conseguir acompanhar seu processo.
Sr. Rogério perguntou se os policiais do 6º BAEP vão ajudar no patrulhamento de Santo André. Capitão Fernando
respondeu que o 6º. BAEP é um monitoramento alocado em SBC e que vão atuar em todo ABC.
Capitão Fernando comentou que houve uma reclamação devido uma viatura ter ficado parada na avenida Atlântica
com a Rua Lauro Gomes. Explicou que as viaturas passam e ficam em locais onde a incidência de furtos e roubos são
maiores.
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Sr. Dirceu – comentou que observou que houve uma redução nas rondas.
Capitão Fernando - explicou que o número de viaturas e efetivos continuam iguais ao do ano passado.
Capitão Fernando - Informou que desde o início de março as motos já estão trabalhando nas áreas mais centrais
durante o dia.
Sr. Fábio comentou que a primeira companhia precisa de mais viaturas e que a ACISA irá em conjunto com
empresários tentar ajudar nesse sentido.
Sr. Eduardo comentou que foi muito mal atendido pelo 190. Capitão Fernando disse: que o teleatendimento recebe
trinta milhões de ligações por ano. A maioria salvam vidas, explicou também, que somente um por cento desse total
são de reclamações. Pediu desculpas pelo atendimento que foi dado ao Sr. Eduardo e explicou que este serviço está
em transição e será melhorado. Capitão Fernando colocou o telefone da Companhia a disposição dos munícipes.
Sr. José Airton - Recordando que algumas lojas ainda não identificaram todos os funcionários com jaleco ou crachá
quando abordam pessoas pela Rua Oliveira Lima.
Sra. Irene - sobre a investigação solicitada em reunião passada junto a PMSA sobre alvará de funcionamento dos
inúmeros Ferros Velhos da nossa região. Foi tomado alguma providência? Continuamos sem banho de luz área
Jardim Paraíso – Scarpelli – Pinheirinho – Vila Floresta. Os constantes furtos continuam e nos grupos são
comentados todos os dias.
Sr. Piva – comentou que foi sim levado ao departamento competente e que os fiscais do DCURB estão fiscalizando
os locais e verificando o alvará de funcionamento.
Quanto ao banho de luz deve-se fazer um oficio junto ao COLAB.
Sr. Piva comentou que o Sr. Sérgio sempre o procura para relatar os acontecidos no Jardim Bom Pastor e o Sr. Sergio
comentou que houve oito assaltos e que sempre o meliante está com um Corsa Sedan Prata. Dr. Rosa solicitou que
ele compareça no Primeiro DP que ele orientará em como fazer o B.O.
Sr. Piva – Informou sobre a operação Sono Tranquilo
08.02.2019 – VILA ASSUNÇÃO
Tex-Mex – Rua Santo André, 134 – Estabelecimento com reclamação de perturbação, aglomeração de pessoas,
mesas e cadeiras no passeio público e na rua. 01 Notificação DCURB.
Jim Jones – Rua Santo André, 157 – Estabelecimento com reclamação de perturbação, aglomeração de pessoas,
mesas e cadeiras no passeio público e na rua. 01 Notificação DCURB.
Botequim Carioca – Rua Santo André, 524 – Em operação na região, estabelecimento com música ao vivo (23h),
após medição, níveis de ruídos acima do permitido (64db). 01 Advertência Ambiental (AA)
Morcego – Rua Siqueira Campos, 1039 – Estabelecimento com reclamação de perturbação, aglomeração de pessoas,
mesas e cadeiras no passeio público. 01 Notificação DCURB.
Tentações Pizza - Rua Santo André, ao lado do Jim Jones – Estabelecimento com reclamação de perturbação,
aglomeração de pessoas, mesas e cadeiras no passeio público e na rua. 01 Advertência Verbal (AV).
VILA GILDA
Bar Cerva – Avenida Higienópolis, 225 – Estabelecimento com reclamação de perturbação, coloca mesas e cadeiras
no passeio público, funciona até as 3h, veículos estacionados com som alto, frequentadores urinam na rua ao lado
(rua Castro Alves). 01 Notificação DCURB.
CENTRO
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Bar do Jabá – Travessa Diana, 22 – Atendimento via chamado 115 Semasa. Medição feita, nível de ruído acima dos
parâmetros legais – 86.3db – 01 Auto de Infração Ambiental (AIA).
Bar – Travessa Diana, 26 - dimento via chamado 115 Semasa. Medição feita, nível de ruído acima dos parâmetros
legais – 94.4db – 01 Auto de Infração Ambiental (AIA).
Tabacaria – Travessa Diana, 60 – Quando a equipe de Operação Sono Tranquilo chegou ao local, o ruído cessou.
Foram orientados sobre a legislação e possibilidade de emissão de novas penalidades se causarem perturbação. – 01
orientação – Advertencia Verbal (AV)

16-17-Fev.-19
Operação Pancadão em conjunto com a Polícia Civil – GCM e Semasa.
Objetivo – Ação conjunta com os órgãos de Segurança Pública no que se refere á emissão de ruído excessivo
proveniente do uso de som amplificado e eventos com música ao vivo em estabelecimento comerciais situados em
áreas ou outras regiões críticas de perturbação ao sossego.
Regiões atendidas – Vila Gilda, Vila João Ramalho – Tamarutaca – Jardim Alzira Franco e Jardim Cristiane.
Vila Gilda
Bloqueios na Avenida Higienópolis e Rondas na região.

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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