
 
              ATA - CONSEG CENTRO – Reunião de 25/01/2016  

                                 Presidente: Regina Célia Guirelli 
 

Data: 25 de janeiro de 2016 
Local: OAB – Santo André  
Av. Portugal, 233 - Centro  

Santo André – SP - Brasil  
Às 19h15 do dia 25 de janeiro de 2016, estiveram presentes na sede da OAB 

Santo André as seguintes autoridades:  
Polícia Militar do Estado de São Paulo: Capitão PM Bastos  

Polícia Civil do Estado de São Paulo: Delegado de Polícia 1º DP Dr. Antonio Carlos 

Prefeitura Municipal de Santo André: Não houve representante 

Guarda Municipal: Não houve representante  

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: Regina Célia Guirelli  

 

A Sra. Regina, na qualidade de presidente dos trabalhos fez a abertura, agradeceu aos 

presentes e aos membros natos do CONSEG CENTRO SANTO ANDRÉ. Desejou um feliz 

2016. Explanou sobre a finalidade do CONSEG CENTRO e passou a palavra aos demais 

integrantes da mesa de trabalho.  

Como representante da Polícia Militar do Estado de São Paulo, 1ªCIA – 41º BPMM, o 

Capitão PM Bastos se apresentou, agradeceu e se colocou à disposição dos presentes.  

Como representante da Polícia Civil do Estado de São Paulo, Delegado Dr. Antonio 

Carlos se apresentou, agradeceu a todos pela presença e  disse que as ocorrências 

infelizmente aumentaram em janeiro. Se disponibilizou a ajudar nos assuntos de sua 

competência.  

Dando continuidade, a mesa passou a palavra aos presentes:  

Sr. Luiz=> relatou sobre uma ocorrência com o veículo de seu filho, que estava 

estacionado na Rua Gastão Vidigal, travessa da Rua Lino Jardim, próximo à Praça 

Kennedy. Teve os vidros estourados e estepe roubado.  

Relatou também sobre o veículo Citroen, placa ERC 2628, que frequentemente é visto 

estacionado irregularmente na calçada próximo a Base Comunitária Móvel da Igreja do 

Carmo. O Cap. PM Bastos se comprometeu a tomar as devidas providências.  

Sr. Luiz também informa que há perturbação do sossego com barulhos e “frequência de 

drogados” em frente ao imóvel da Rua Carlota,198, esquina com a Rua Maria do Carmo., 

na Vila Bastos. O PM Cap. Bastos anotou e disse que fará abordagens no local. 

Munícipe=> relatou que continua a perturbação do bar na rua Paraguassu, esquina com 

rua Bitinia, na Vila Floresta. Funciona após 17h até madrugada,  de terça à sábado a às 

vezes aos domingos. Há algazarra, gritaria, jogos, festas e não se importam com a 

vizinhança. Já fez reclamação  na prefeitura (protocolo 3399620154). Até esta data não 

houve providências. Após esclarecimentos, o Cap. PM Bastos, informou que enviará 

viaturas para abordagens mais incisivas na quarta-feira, dia 27 de janeiro. A presidente do 

Conseg, Sra. Regina,  também se comprometeu a encaminhar ofício de reclamação  aos 

setores competentes da prefeitura. 

Sra Regina =>falou que os problemas com a Casa Amarela não foram solucionados. O 

Conseg foi novamente procurado por comerciantes da região que reclamaram e afirmaram 

ter agravado o perigo.  A Sra. Regina disse que novamente acionará a Secretaria de 

Inclusão para a solução deste problema  

As autoridades presentes fizeram anotações dos problemas de suas áreas relatados e 

comentaram sobre as ações possíveis.  

Não havendo mais nada a ser apresentado entre os presentes, eu, Regina Célia Guirelli, 

agradeço a presença de todos e comunico que a próxima reunião de 2016 será em 

29/02/2016. 

 

___________________                                                           _____________ 

Conseg Centro                                                                        Conseg Centro                                                         

Sra. Regina Célia Guirelli                                                          Neusa M.Rainieri 

 


