
                                             
                                  ATA - CONSEG CENTRO 
                              
                                Presidente: Regina Célia Guirelli  
 
   
 Data 27 de março de 2017               Local: OAB – Santo André  
 Av. Portugal, 233 - Centro                Santo André – SP - Brasil  
 
Às 19h15min do dia 27/03/2017, 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.  
Juliano 
Prefeitura Municipal de Santo André:  Sra. Elizabete – Secretaria 
de Segurança 
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,  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 os devidos setores da Prefeitura. 
 
Capitão Marcelo, explicou que esta é a segunda reunião que ele 
participa no Conseg Centro e disse que a Polícia Militar faz a 
repressão imediata e a prevenção ao crime. 
  
Dr. Juliano, Cumprimentou todos os presentes e se colocou a 
disposição da comunidade.   
 
  
Inspetora Vicenzina se apresentou e informou que a Primeira 
Inspetoria fica locada no DERSA e que a Polícia Municipal 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. Ricardo Gregorio, trouxe que nos últimos dois anos 
praticamente todas as casas e carros da rua Manicoré entre Rua 
Poconé e Piraquara, foram assaltadas e furtados e  esses meliantes 
quando entram nas residências se utilizam de um alto grau de 
crueldade, inclusive levando os animais. Capitão Marcelo, pontuou 
que a Polícia Militar só monitora através de estatísticas crime, e que 
o cidadão tem que fazer  o Boletim de Ocorrência.  
Sra. Regina, explicou como funciona o Projeto Vizinhança 
Solidária, e que este projeto foi idealizado pelo Conseg Centro junto 
com a Polícia Militar e que este foi pioneiro, o Estado comprou a 
idéia e hoje é um projeto do Governo do Estado. Este projeto 
resgata a idéia do passado onde o vizinho tem o olhar ao outro. 
 
Capitão Marcelo, informou que o roubo de veículos, houve um 
aumento neste mês de 20% maior do que o mesmo período do ano 
passado e que o roubo a residência está contido.  Pediu para que 
os Munícipes entrem no site www.policiamilitar.com.br, para que 
acessem as dicas de segurança de condomínios e residências. 
  
 
 
 

http://www.policiamilitar.com.br/


Sr. Paulo Bourhenne -  Voltou informando que continua o barulho 
excessivo, racha de carros, motos e um consumo de bebidas e 
drogas na Avenida Higienópolis e Rua General Osório. Segundo Sr. 
Paulo a operação Sono tranquilo não funcionou. 
. 
Sra. Elizabete,  enfatizou que foi realizada a “Operação Sono 
Tranquilo” e continuará sendo feita. A Prefeitura fará fiscalização 
nos bares e postos de gasolina. 
A Sra. Regina informou que foi feito um Ofício para o 
estabelecimento  Extra da Avenida Higienópolis solicitando que este 
mantenha o seu estacionamento fechado com corrente, houve uma 
devolutiva e que já estão passando a corrente. 
 
Sr. Rinaldo -  Solicita intensificação da polícia militar na rua Atibaia 
com a Rua Morrados, onde está ocorrendo roubos e furtos a 
residências. 
 
 
Não havendo mais nada a ser apresentado, Sra. Regina Célia 
Guirelli agradeceu a presença de todos e lembra que o próximo 
encontro será dia 24/05/2017, dando os trabalhos por encerrado. 
 
 
 
_______________________            _________________________ 
   Sra Regina Célia Guirelli                                Júlia Purkote 
             Presidente                                        Segunda Secretária 

 
 


