ATA - CONSEG CENTRO – Reunião de 29/02/2016
Presidente: Regina Célia Guirelli

Data: 29 de fevereiro de 2016
Local: OAB – Santo André
Av. Portugal, 233 - Centro
Santo André – SP - Brasil
Às 19h15 do dia 29 de fevereiro de 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 Tadeu Lima
Guarda Municipal: Inspetor Chefe 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: 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. Explanou
sobre a finalidade do CONSEG e a importância do contato direto da comunidade com
os representantes da segurança pública, sempre abertos para sugestões e críticas.
Passou a palavra aos demais integrantes da mesa de trabalho.
Como representante da Polícia Civil do Estado de São Paulo, Delegado Dr.
Rosa recém empossado no 1° DP, se apresentou, explanou sobre sua carreira e
disponibilizou a ajudar nos assuntos de sua competência.
Como representante do Guarda Civil do Munícipio o Inspetor Poletti se apresentou
e se colocou à disposição dos presentes.
Como representante da Polícia Militar do Estado de São Paulo, 1ªCIA – 41º BPMM,
o Capitão PM Bastos se apresentou, agradeceu e disse da importância do esforço
comum. Se colocou à disposição dos presentes. Realizou exposição sobre os dados
das ocorrências do mês apresentando o trabalho de Visita Solidária e Visita
Comunitária. Informou o contato do facebook “PrimeiraCia QuadragésimoPrimeiro
Pmesp”.
Dando continuidade, a mesa passou a palavra aos presentes:
Munícipe Sr Luiz relatou sobre furtos e roubos na Vila Scarpelli . Cap. Bastos anotou
as ocorrências.
Munícipe Sr Rinaldo pediu informações sobre as reclamações de barulho na Vila
Floresta, mencionado nas duas últimas reuniões. Cap. Bastos disse que realizou
abordagens no local e não havia irregularidades. A Sra. Júlia, Diretora do
Conseg, disse que visitou o local e o barulho era alto. O munícipe reclamante mudou
de residência. Ele solicitou implantação do Vizinhança Solidária na sua rua.

Munícipes Sra Walquiria e Sr.Gilberto reclamam de assaltos de motociclistas na Vila
Assunção – Rua Antonio Álvaro e no Parque Central. Apresentaram sugestões a
Guarda Civil, com relação a ronda no Pq. Central e a distribuição dos GCMs nas 4
portarias.O Inspetor Poletti disse da dificuldade da ronda em função do pouco
número de guardas e que somente a portaria principal é equipada de maneira
adequada para a permanência dos GCMs. Registrou as reclamações e passará para
soluções possíveis. Delegado Rosa se colocou a disposição para realizar boletim de
ocorrência no 1° DP. O Sr. Gilberto solicitou implantar o Projeto Vizinhança Solidária
na sua rua e se comprometeu em divulgar pra comunidade para o Capitão Bastos ir
dar a palestra de segurança e do projeto.
O munícipe Sr.Osmar relatou ter voltado a perturbação na Praça Keneddy.
Cap.Bastos anotou a reclamação.
Srs. Tarciso e Sra. Maria do Carmo solicitam policiamento com ronda à noite pela
Rua Gregório Fonseca onde há frequência de consumidores de drogas nas
escadarias do condomínio onde residem.
Sra Liliana G. Gallardi do Movimento Perimetral relatou mais uyma vêz sobre a Rua
Cel.Abílio Soares x Rua Cel. Agenor de Camargo, onde os veículos realizam a
conversão proibida devido às placas de sinalização mal posicionadas.
Sra Regina falou que os problemas com a Casa Amarela não foram solucionados e
que o número de roubo aos comércios e transeuntes aumentaram. A Sra. Regina
disse que novamente acionou a Secretaria de Inclusão para a solução deste problema
e não obteve nenhuma resposta de ação. Inclusive o Sr. Djalma
novamente
fotografou o telhado vizinho, aonde são armazenados colchões e objetos dos
frequentadores da Casa Amarela.
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 28/03/2016
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