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Audiência debate problemas de segurança pública em Santo André 
 
Na última sexta-feira (23) o deputado estadual Vanderlei Siraque realizou Audiência Pública sobre 
Segurança nas Áreas Comerciais de Santo André. O palco da discussão foi o teatro Conchita de 
Moraes, que recebeu o delegado seccional de Santo André, Dr. Dejar de Gomes Neto, o 
Comandante do 10º Batalhão da Polícia Militar, tenente coronel Wilson Roberto Silveira, o 
secretário de Combate à Violência de Santo André, Capitão Edson de Jesus Sardano, Sr. Luiz 
Antonio Sampaio representando a Associação Comercial e Industrial de Santo André (ACISA), além 
de comerciantes e imprensa. 
 
Siraque abriu o debate falando da importância da participação dos comerciantes na discussão de 
propostas para acabar com os problemas. “Os comerciantes precisam estar organizados e 
participar dos debates, ir até as delegacias expor o problema ao delegado. As autoridades precisam 
estar a par da situação para saber como melhor agir. E para isso, precisamos da colaboração de 
todos os comerciantes da região”, afirma. 
 
O secretário de Combate à Violência do Município ressaltou a importância da parceria que a 
Prefeitura de Santo André fez com a Polícia Militar. “As bases comunitárias que estamos 
construindo nas divisas do município, junto com a polícia militar, é um exemplo para o Brasil. Elas 
estão sendo montadas em lugares estratégicos para reduzir o índice de criminalidade da região". 
 
O número de roubos de carros no ABC foi reduzido em 30%, segundo o delegado seccional de 
Santo André, Dr. Dejar de Gomes Neto. “Já é uma grande coisa, mas ainda falta muito”, disse. Para 
Dejar, é necessário que a população participe. “As portas da delegacia estão abertas e sempre que 
as pessoas me procuraram eu atendi”, afirma. O delegado ainda falou sobre o disque denúncia. “As 
pessoas não precisam ter medo, pois não são identificadas”, declarou. 
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Indique nosso boletim para um amigo(a)! 
Caso não deseje receber mais nosso boletim basta enviar uma mensagem escrevendo CANCELAR no subject 
(assunto) ou entre em contato conosco.  
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