
                                             
                                  ATA - CONSEG CENTRO 
                              Presidente: Regina Célia Guirelli  
   
 Data:  27 de junho de 2016                   Local: OAB – Santo André  
 Av. Portugal, 233 - Centro                     Santo André – SP - Brasil  
 
Às 19h15min do dia 27/06/2016, estiveram presentes na sede da OAB- 
Santo André as seguintes autoridades:  
 
Polícia Militar do Estado de São Paulo : Capitão PM Rogério Dias 
Bastos 
Polícia Civil do Estado de São Paulo : Delegado de Polícia 1º DP  Dr. 
José Rosa Incerpi 
Prefeitura Municipal de Santo André : Sr. Gilberto F. Anisio 
Guarda Municipal : Inspetor Chefe Sr. Laercio Ap. Poletti 
Departamento Trânsito: Vicente de P.Camargos 
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, se trata de trabalho voluntário. Explicou que a  
reunião é  realizada em espaço cedido gentilmente pela OAB e 
devemos sempre encerrar antes das 21h.  
Disse  também  que a solicitação de placa de conversão das Ruas 
Abílio Soares x Agenor de Camargo foi atendida.Falou novamente 
sobre os problemas da praça Kennedy, reclamação também do sr. 
Carlos Felipe, diz que o barulho agrava na madrugada 

 
=> Capitão Bastos disse que estão preparando  uma ação 

conjunta para ser realizada na Praça Kennedy, a Secretaria de 
Inclusão solicita não doar roupas, alimentos, etc. diretamente aos 
moradores de rua. Pede que as doações  sejam para  a   própria 



secretaria (fones 4427-6207 e 4432-2182), que se encarrega de 
entregar aos necessitados. 
 => Delegado dr. Rosa apresentou-se e falou sobre o problema 
da rua D.Carlota 
 => Sr.Gilberto Anisio  disse que as demandas à prefeitura foram 
encaminhadas. Estão sendo feitos estudos sobre  a 3ª fase do  
semáforo da Av.Portugal x Rua Dr. Cesário Bastos.  
 => Sr. Camargos explanou sobre as responsabilidades do 
Departamento de Trânsito e informou que os agentes de trânsito estão 
passando por processo de capacitação para melhor atender os 
munícipes. Falou sobre as ações na escola Liceu, Ruas Álvares de 
Azevedo x Elisa Fláquer, com relação às filas duplas que se formam na 
saída dos alunos. Disponibilizou o telefone do departamento : 0800-
7703194   
 => Sr. Samuel Marques disse que continuam as pichações na 
Praça do Carmo e na Rua Luis Pinto Fláquer .  
 => Capitão Bastos diz que houve diminuição dos roubos em 
25%, porém aumentaram os furtos de veículos,  delito difícil de 
combater, porque  a pena é baixa.  
 => Sr. Felipe e sra Juliana  reclamam  dos furtos nas 
imediações das ruas Caminho do Pilar, Piranhas, Higienópolis e  Gilda. 
Há um grupo de comerciantes da Vila Gilda dispostos a implantar o 
projeto Vizinhança Solidária na tentativa de diminuir a criminalidade da 
região.  
=> Sr. Gilberto Monteiro falou  do assalto à Igreja Matriz. O Capitão 
Bastos passou algumas orientações para prevenção, pois os meliantes 
sabiam que a igreja estava em poder de um valor alto em dinheiro,para 
fazer pagamentos de funcionários. 
 => Sr. Arthur menciona estacionamento irregular na Rua Filinto 
de Almeida, os carros param em ambos os sentidos impedindo o fluxo 
do trânsito.Também que a Praça Pompéia está há mais de 2 meses 
sem iluminação e limpeza. 
 => Sra Silvia Kobayashi reclama também de colisões nas 
esquinas das Ruas Laura x Dr Cesário Bastos e  Antonio Bastos X Dr. 
Cesário Bastos. 
 => Sr. Mario Mouta pede  a sincronização dos semáforos das 
Av. Pereira Barreto x Corredor de Trólebus na passagem para o 
Hospital Mario Covas. 
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 25/07//2016, dando os trabalhos por encerrado. 
 
 
 
________________________            _________________________ 
   Sra Regina Célia Guirelli                          Neusa Marli Rainieri 
            Presidente                                           Diretora Social 

 
 
 
 
 
 


