ATA - CONSEG CENTRO CENTRO
Data 31 de julho de 2017 - 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: Sgto. Marcos Tanaka
Polícia Civil do Estado de São Paulo: Delegado 1o. DP Dr. José Rosa
Guarda Municipal: Inspetora Vincenzina
Vereadores: não houve representante
Secretaria de Segurança: Sr. Piva
Departamento Trânsito: Não houve representante
Semasa: Não houve representante.
Ouvidoria: Não houve representante.
Conselho Tutelar: Não houve representante
Conseg-Centro – Vice Presidente = Sra. Regina Guirelli
Regina, fez a abertura com os agradecimentos aos presentes incluindo os membros natos do CONSEG CENTRO SANTO
ANDRÉ, explicando para os participantes que vieram pela primeira vez, que o CONSEGs são grupos de pessoas do
mesmo bairro ou município que se reúnem para discutir, analisar, planejar e acompanhar a solução de seus problemas
comunitários de segurança, desenvolver campanhas educativas e estreitar laços de atendimento e cooperação entre
as várias lideranças locais. Enfatizou que todo o trabalho desenvolvido pela diretoria é voluntário e que as reuniões
são realizadas em espaço cedido gentilmente pela OAB e deve sempre encerrar antes das 21h.
Esclareceu que serão lidas somente as demandas que se referem a Segurança, as outras demandas será feito uma
triagem e, conforme entendimento do representante da secretaria de segurança presente, poderá ser feito ofício pela
mesma à secretaria competente ou, estaremos orientando o munícipe como proceder.
Sgto. Tanaka Cumprimentou todos os presentes e informou que está substituindo o Capitão Marcelo que se encontra
em férias e se colocou a disposição da comunidade.
Dr. Rosa, cumprimentou a todos e se colocou a disposição da comunidade.
Inspetora Vincenzina, fez os devidos cumprimentos e também se colocou a disposição da comunidade.
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Sr. Bruno Cesar, solicita mais policiamento na Vila Floresta (Ruas Quirino, Manicoré e adjacências) devido as
ocorrências de pessoas estranhas nas ruas tirando fotos, perguntando de pessoas e números de casos inexistentes.
Comissão do Bairro Jardim Paraiso, Solicita maior policiamento no sentido de coibir de fato e exterminar o tráfico
que está novamente se alojando na Praça Tenente José Borges que está localizada na Rua Professor Charcot com a
Morungaba.
Sr. Edson Boriero, informou que o antigo Lar São Francisco está sendo invadido pela Rua Curupaiti durante a noite por
alguns usuários de drogas.
Sr. Luiz Geraldo, trouxe que muitos rapazes ficam na esquina da Rua Dona Carlota com a Rua Maria do Carmo (atrás
do Hospital Beneficência Portuguesa) sempre as sextas, sábados e domingos. Pede uma averiguação após as 23h, pois
o movimento de carros parados na esquina e ações suspeitas.
Sra. Cassia, Pede para que haja uma ronda nas Ruas Piquerobi e Parintins devido a um grande número de pessoas que
se reúnem para beber, usar drogas, muita gritaria, som muito alto. Os moradores dessas ruas ficam com muito medo
e sem dormir.
Regina - agradeceu a presença de todos e lembrou que o próximo encontro será dia 28/08/2017, dando os trabalhos
por encerrado.
_______________________

_________________________

Sra Regina Célia Guirelli

Júlia Purkote

Vice- Presidente

Primeira Secretária
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