ATA - CONSEG CENTRO
Presidente: Regina Célia Guirelli
Data 30 de janeiro de 2017
Av. Portugal, 233 - Centro

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

Às 19h15min do dia 30/01/2017, estiveram presentes na sede da
OAB - Santo André as seguintes autoridades:
Polícia Militar do Estado de São Paulo: Sargento Pires
Polícia Civil do Estado de São Paulo: Delegado 1º. DP
Representante Dr. Juliano
Prefeitura Municipal de Santo André: Sr. Gilberto
Guarda Municipal: Inspetora Vincenzina
Departamento Trânsito: Não houve representante
Vereadores: Não houve representante
Semasa: Não houve representante.
Ouvidoria: Não houve representante.
Conselho Tutelar: 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, para
novos membros os objetivos e dinâmicas do Conseg, e explicou
que, todo o trabalho, desenvolvido pela diretoria é voluntário.
Enfatizou a importância da consistência da presença das pessoas
nas reuniões do CONSEG, só assim teremos força para ajudar
ainda mais a nossa comunidade.
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, não serão lidas e nem aberto para palavra mas, serão
encaminhadas para os devidos setores da Prefeitura para que
sejam analisadas e solucionadas.

Sra. Regina alertou que a próxima reunião do Conseg será
antecipada para o dia 20.02.2017 devido ao Carnaval, solicitou aos
participantes mais uma vez que além das demandas precisamos de
sugestões, nada melhor que essas venham do próprio cidadão que
vive todos os problemas da sua comunidade.
Sargento Pires, informou que o Capitão Ariel ficará afastado por
aproximadamente seis meses e que seu substituto será o Capitão
Marcelo e que a Cia está a disposição da Comunidade para ajudar.

Dr. Juliano, Comprimentou todos os presentes e se colocou a
disposição da comunidade. Informou também que o maior número
de furtos é de celulares, pediu para que todos que tiverem seus
celulares furtados ou roubados façam o Boletim de Ocorrência
(B.O) colocando o IMEI do celular, este é como se fosse o chassi de
um carro. O Sr. Luiz, munícipe, informou que para obter esse
número é só teclar no celular *#06# e aparecerá no visor o número
do IMEI. Este número deverá ser guardado em outro lugar.
Dr. Juliano foi questionado por um munícipe como pode ser feito o
B.O., ele explicou que qualquer ocorrência pode ser feita pela
internet, exceção quando a polícia tiver que fazer perícia.,
Inspetora Vicenzina se apresentou e também está a disposição
para ajudar no que for necessário.
Sr. Gilberto informou que o novo Secretário de Segurança de
Santo André é o Coronel Edson Sardano seu Adjunto Sr. José
Oliveira e a Diretora é a Sra. Elizabete.
Sra. Regina, acolheu a solicitação da mesa e da comunidade abriu
para que os munícipes se manifestassem.
Sra. Adriana L. Domingues, disse que é necessário um
policiamento maior nas ruas Lindóia, Ituverava e travessa Lindóia,
moradores estão assustados com o aumento de furtos e assaltos e
solicitou maiores informações sobre o Projeto vizinhança Solidária.

Sra. Elizete informou que tem muitos atos de vandalismos na
região da Vila Gilda, furtos de grades, correntes, roubos a
transeuntes e vandalismos aos comércios como pichações sem
contar com drogados e andarilhos que espalham sujeira e abrem os
lixos deixados pelos comércios para coleta.
Sr. Felipe – Praça Kennedy agradeceu a PM, Policia Civil, Guarda
Municipal e os comerciantes que ajudaram a manter a praça mais
tranquila. As placas contendo a Lei do Silêncio foram instaladas. E
pede para que todos continuem colaborando para que continue a
tranquilidade.
Sr. Rinaldo – Solicita placas do “Mister Mão” na Avenida Atlântica
com Rua Morrados.
Sr. Luiz Marques – solicita a quarta fase da avenida Portugual x
Rua Cesário Bastos + Proibição de estacionar em um dos lados da
Rua Penedo (bairro casa branca) e a proibição do tráfego de
caminhões. Solicita tb um estudo para que haja possibilidade do
cidadão pegar as pessoas que embarcam e desembarcam dos
trens sem causar tanto transtorno ao tráfego. Para complicar ainda
mais, existe um ponto de ônibus embaixo do viaduto, desta forma
fica somente um corredor estreito para passagem dos carros.
Moradores próximos da Praça Monsenhor Antunes – Vila Scarpelli
(em frente ao Colégio Sagrada Família) e Praça Floresta, solicitam
a limpeza com urgência, na qual, até as calçadas estão com mato
e há necessidade da poda de árvores na Rua Ana Jarvis em frente
ao número 278 (dos dois lados da rua). Risco de cair com
temporal.

Sra. Regina, explicou como funciona o projeto Vizinhança
Solidária e enfatizou que o mais importante deste projeto é a
comunidade voltar a se falar e cada cidadão olhar pelo o outro.
Quanto a Praça Kennedy, disse que conta com todos para que
continuem conversando entre si para que haja uma boa convivência
se adequando e que ninguém saia prejudicado.

Não havendo mais nada a ser apresentado, Sra. Regina Célia
Guirelli agradeceu a presença de todos e lembra que o próximo
encontro será dia 20/02/2017, dando os trabalhos por encerrado.

_______________________
Sra Regina Célia Guirelli
Presidente

_________________________
Júlia Purkote
Segunda Secretária

