ATA - CONSEG CENTRO
Presidente: Regina Célia Guirelli
Data: 28 de novembro de 2016
Av. Portugal, 233 - Centro

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

Às 19h15min do dia 28/11/2016, estiveram presentes na sede da
OAB - Santo André as seguintes autoridades:
Polícia Militar do Estado de São Paulo: Capitão Ariel
Polícia Civil do Estado de São Paulo: Delegado 1º. DP Dr. José
Rosa
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.
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 um
novo membro 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.
Infelizmente não foi possível o retorno sobre a mudança das
câmeras que estão localizada na Praca Keneddy, pois o Sr. Gilberto
não pode comparecer a essa reunião.

Capitão Ariel, fez uma explanação sobre os trabalhos realizados
que foram realizados em sua Companhia e enfatizou que houve um
aumento nos índices quanto ao furto e roubo de veículos na Vila
Escarpelli, Bairro Floresta e continua com um índice alto de furto de
veículo na Vila Assunção.
Fez uma explanação sobre dicas de segurança, e comentou que
um meliante leva 46 segundos para roubar um veículo que tem
trava elétrica ou eletrônica, a trava mecânica dificulta a ação destes
meliantes.

Dr. José Rosa, Comprimentou todos os presentes e se colocou a
disposição da comunidade.

Sra. Regina, acolheu a solicitação da mesa e da comunidade, e
comentou que os trabalhos de implantação da Vizinhança
Solidária tanto da Vila Assunção quanto da Vila Gilda estão em
andamento. Foi entregue ao Capitão Ariel o mapa das ruas para
que fosse informado aos representantes da Vila Gilda as
quantidades de placas necessárias para serem confeccionadas.
Sra. Regina, informou que houve uma ação conjunta da PM, Policia
Municipal e a colaboração do grupo Lesmas Lerdas para inibir a
concentração de pessoas na Praça Kennedy e houve uma melhora
significativa. Com anuência de moradores do local que estavam
presente na reunião.

Sr. Luiz Manhas, parabenizou a PM pelo aumento efetivo e ronda
na região da Vila Assunção.
Sr. Luiz Geraldo Marques, informou que existe uma movimentação
à noite de rapazes parados na esquina da rua Carlota com a D.
Maria do Carmo em atitude suspeita. Sr. Luiz também trouxe outra
demanda dizendo que tem um indivíduo que fica na Praca IV
Centenário abordando as pessoas pedindo a mão dos transeuntes
principalmente mulheres e crianças dizendo que vai abençoa-las,
causando assim muito constrangimento.

A 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 30/01/2017, dando os trabalhos por encerrado.

_______________________
Sra Regina Célia Guirelli
Presidente

_________________________
Júlia Purkote
Segunda Secretária

