ATA - CONSEG CENTRO
Presidente: Regina Célia Guirelli
Data: 25 de julho de 2016
Av. Portugal, 233 - Centro

Local: OAB – Santo André
Santo André – SP - Brasil

Às 19h15min do dia 25/07/2016, estiveram presentes na sede da OAB
- Santo André as seguintes autoridades:
Polícia Militar do Estado de São Paulo: Capitão PM Ariel Gomes
Barboza
Polícia Civil do Estado de São Paulo: Delegado de Polícia 1º DP Dr.
José Rosa Incerpi
Prefeitura Municipal de Santo André: Sr. Gilberto Tadeu Lima
Guarda Municipal: Inspetor Chefe Sr. Laercio Ap. Poletti
Departamento Trânsito: Não houve representante
Vereadores: Sr. Osmar J. Lima - Representante do Vereador Luiz
Zacarias.
Semasa: Não houve representante.
Ouvidoria: Não houve representante.
Conseg-Centro: Sra. Regina Célia Guirelli
Sra. Regina, na qualidade de presidente dos trabalhos, fez a
abertura com os agradecimentos aos presentes e aos membros natos
do CONSEG CENTRO SANTO ANDRÉ. Explicou os objetivos e
dinâmicas do Conseg, um trabalho voluntário. Explicou que a reunião
é realizada em espaço cedido gentilmente pela OAB e deve sempre
encerrar antes das 21h. Sra. Regina disse também que as demandas
que não forem sobre segurança, serão encaminhadas para os devidos
setores. Comunicou a mudança da faixa de estacionamento na Rua D.
Carlota.
=> Delegado Dr. Rosa se apresentou e pediu a colaboração de
todos ao trabalho da polícia.
=> Capitão Ariel se apresentou dizendo que está retornando
após 9 meses que ficou no batalhão. Colocou-se à disposição.
=> Inspetor Polletti se apresentou e também se colocou à
disposição.

=> Sra. Regina comunicou sobre as ações realizadas na Praça
Kennedy em dois finais de semana de julho com PM, Trânsito e
Guarda Municipal. Pediu às autoridades presentes que sejam
mantidas. Informou também que foi realizada mais uma reunião entre
Conseg Centro, Prefeitura, Trânsito e PM e que a solicitação do
fechamento da Praça deve ser feita pelos próprios munícipes junto à
prefeitura.
=>Sr. Felipe elogiou a postura dos envolvidos nas ações da
Praça Kennedy. Sugeriu que seja instalada placa de sinalização sobre
a lei do silêncio estadual. Sra. Regina sugeriu que seja feita uma visita
na Cyrela que é tutora da praça, para solicitar patrocínio para as placas
=> Capitão Ariel sugere novamente que seja aberto inquérito
para mover ação junto ao Ministério Público. Diz que a população deve
se unir e realizar abaixo assinado.
=> Sr. Djalma parabeniza as ações da PM no entorno da Praça
do Carmo, com rondas em bicicletas e disse sobre as perturbações na
Avenida Queirós dos Santos e que há arrombamento de lojas na
madrugada.
=> Sr. Alexandre sugere mudança de local da câmera da Praça
Kennedy para o centro da praça. Falou também que frequentadores
dos bares estacionam os carros embaixo da placa de sinalização de
estacionamento proibido.
As autoridades presentes fizeram anotações das demandas de suas
áreas e irão dar prosseguimento as possíveis ações.
Não havendo mais nada a ser apresentado, Sra. Regina Célia Guirelli
agradeceu a presença de todos e lembra que o próximo encontro será
dia 29/08//2016, dando os trabalhos por encerrado.

________________________
Sra Regina Célia Guirelli
Presidente

_________________________
Neusa Marli Rainieri
Diretora Social

