ATA - CONSEG CENTRO
Presidente: Regina Célia Guirelli

Data 20 de fevereiro de 2017
Av. Portugal, 233 - Centro

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

Às 19h15min do dia 20/02/2017, estiveram presentes na sede da
OAB - Santo André as seguintes autoridades:
Polícia Militar do Estado de São Paulo: Capitão Marcelo
Polícia Civil do Estado de São Paulo: Delegado 1º. DP Dr.
José Rosa
Prefeitura Municipal de Santo André: Sra. Elizabete – Secretaria
de Segurança
Guarda Municipal: Inspetora Vincenzina
Departamento Trânsito: Não houve representante
Vereadores: Edilson Fumassa
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 detalhou que as demandas que não forem sobre
segurança, não serão lidas e nem aberto para palavra mas, serão
encaminhadas para as secretarias competentes por intermédio da
secretaria de segurança, através da Sra. Elisabete, que irá
protocolar e encaminhar esses protocolos para a diretoria do
Conseg.
As demandas referente à segurança já são acatadas pelo capitão
PM e pelo delegado, presentes na reunião.
Sra. Regina concluiu que é muito importante que a Comunidade
traga suas demandas ao CONSEG, mesmo as autoridades tendo
seus meios de acesso ao que está acontecendo em termos de
criminalidade, nada melhor que o cidadão que está nas ruas para
passar essas informações. Infelizmente, ainda temos um grande
número de cidadãos que são furtados ou roubados e que não fazem
o Boletim de Ocorrência. É primordial que as pessoas façam esse
documento. As demandas trazidas ao CONSEG, toda última
segunda feira de cada mês, será de grande ajuda tanto para Polícia
Militar quanto para Polícia Civil.
Dr. José Rosa, Cumprimentou todos os presentes e se colocou a
disposição da comunidade. Informou também que em abril teremos
eleição para Diretoria do CONSEG Centro SA e, quem tiver
interesse em apresentar chapa deverá trazer as fichas até a reunião
de março/2017.
Capitão Marcelo se apresentou e colocou-se à disposição para
ajudar no que for necessário.
Inspetora Vicenzina se apresentou e também está a disposição
para ajudar no que for necessário.
Sra. Regina, acolheu a solicitação da mesa e da comunidade
abrindo para que os munícipes se manifestassem.
Sr. Alisson – Molly’s informou que no dia dezenove de fevereiro
seu estabelecimento foi furtado pela segunda vez, este fica
localizado na Rua Edu Chaves, Nr. 08. Dr. Rosa, solicitou que o
mesmo compareça ao Primeiro DP, para que seja feito um Boletim
de Ocorrência e tomar as devidas providências. Ficou de passar
para o Conseg dois endereços próximo ao seu estabelecimento
para que possamos notificar os proprietários, pois os locais estão

abandonados e sendo utilizados inapropriadamente por pessoas de
atitude suspeita.

Sr. Paulo Bourhenne - informou que há alguns anos uma turma
de jovens, cada vez maior vem tomando a Avenida Higienópolis na
altura do supermercado Extra e dos Posto Shell todos os finais de
semana e ficam com o som alto até pela manhã, gritarias, bebidas,
uso de drogas, as vezes com brigas, os moradores da região não
suportam mais.
Capitão Marcelo, informou que o Governador Geraldo Alckmin
regulamentou por decreto a Lei 16049 que restringe ruídos
causados por aparelhos de som instalados em veículo, a Polícia
Militar será responsável pela fiscalização do cumprimento da lei.
Quem descumprir a regra fica sujeita a multa de mil reais. O valor
pode dobrar na primeira reincidência e quadruplicar na segunda
reincidência. A população pode chamar a PM ligando para o 190.
Sra. Elizabete, comentou que estão sendo feitas ações para coibir
o barulho em excesso, a primeira foi realizada na Rua das Figueiras
– “Operação Sono Tranquilo””. Sra. Vicenzina disse que houve êxito
na operação. A Prefeitura criou um comitê Integrado de Segurança.
A Sra. Regina solicitou que fosse feito um Ofício para o
estabelecimento Extra da Avenida Higienópolis solicitando que este
mantenha o seu estacionamento fechado com corrente, após o
encerramento das atividades, evitando assim, que os carros
estacionem neste local durante a madrugada.
Sr. Amarildo - Informou que está havendo muitos furtos entre 6h e
7h da manhã pelo bairro Bom Pastor.
Sr. Gilson Rodrigues – Solicita a placa “Vigilância Solidária” para a
Rua Xavier Marques – Vila Bastos . Sra. Regina informou que o
Projeto Vigilância Solidária, não é somente uma placa, ele precisa
do envolvimento da comunidade. Pediu para que ele conversasse
com Sr. Luiz, Sr. Vicente e comunidade para, junto com o CONSEG
e a Polícia Militar estarão a disposição para retomar o projeto no
bairro.

Sra. Cássia Valéria Machado – Solicitou mais policiamento na V.
Floresta. Muitos roubos realizados por motoqueiros nos pontos de
ônibus principalmente de manhã e muito furto de pneu à noite. Foi
orientada sobre a importância de fazer BO, pois é através destas
estatísticas que a polícia faz planejamento de ações.
Djalma – Roubo de mercadorias dos lojistas que tem seus
comércios ao lado da Casa Amarela, informou que participou,
juntamente com Sra. Regina, de reunião com o Sr. Marcelo –
Secretário de Inclusão Social sobre este assunto. Foi solicitado a
retirada da Casa Amarela do Centro da cidade. Ele informou que
está chegando agora e que está reavaliando todo trabalho feito na
Casa Amarela para poder tomar as providências necessárias. Ficou
de dar um retorno até o mês de março/2017.

Não havendo mais nada a ser apresentado, Sra. Regina Célia
Guirelli agradeceu a presença de todos e lembra que o próximo
encontro será dia 27/03/2017, dando os trabalhos por encerrado.

_______________________
Sra Regina Célia Guirelli
Presidente

_________________________
Júlia Purkote
Segunda Secretária

