ATA - CONSEG CENTRO
Presidente: Regina Célia Guirelli
Data: 26 de setembro de 2016
Av. Portugal, 233 - Centro

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

Às 19h15min do dia 26/09/2016, 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: Inspetor Chefe: Sr. 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: 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 Praça Kennedy, pois o Sr. Gilberto
não pode comparecer a essa reunião.

Capitão Ariel, iniciou a reunião fazendo uma apresentação sobre
os trabalhos desenvolvidos na 1ª Cia e alertou mais uma vez que os
maiores índices de furtos de veículos estão nas proximidades dos
hospitais, como por exemplo: Hospital Brasil, São Cristhovão e as
faculdades em seu entorno. Um dos presentes perguntou ao
Capitão quantos habitantes tem na responsabilidade da Primeira
Companhia. Capitão Ariel respondeu em torno de 60.000 habitantes
Explicou para os presentes, mais uma vez, que é inviável instalação
de uma base fixa na Praça Kennedy ou em qualquer outro local,
pois o crime migra e, a base fixa acaba não sendo tão eficiente.
Ficou definido que o Sr. Felipe e Sr. André, moradores da Praça
Kennedy farão um levantamento de custo para as placas que já tem
na praça e estão pixadas, avisando sobre a Lei do Silêncio, assim
esperando que os altos índice de barulho sejam diminuído. O Sr.
André, dono do estabelecimento Equipe 5, ficou de conversar com
outros comerciantes para financiar essas placas.

Sr. Osmar conforme se comprometeu na reunião passada, fez o
abaixo assinado e entregou para o Sr. Felipe; este trouxe o
documento assinado pelos moradores da praça para que o Dr. José
Rosa possa abrir um inquérito. Este material já está com Dr. Rosa.
Dr. José Rosa, solicitou que os donos do comércio em torno da
Praça Kennedy comparecessem na Delegacia ou marcassem um
outro local para que eles possam fazer uma reunião e que esses
ajudem nos trabalhos para diminuir o barulho, a baderna, o
consumo de drogas na praça. O Sr. André, ficou de falar com os
donos de outros estabelecimentos e marcar o dia para essa
reunião.
Sr. Jaime Paludette, morador da Praça, disse que o
estabelecimento Mollys Beer não tem mais música ao vivo, mas o
barulho continua até a madugrada.
O Proprietário do
Estabelecimento Mollys estava presente e disse que tomará
providências para que não haja mais barulho.

Sra. Regina, acolheu a solicitação da mesa e da comunidade e o
Conseg irá fazer um ofício para ter um representante do Conselho

Tutelar em nossa próxima reunião, em função do grande número de
menores que frequentam a Praça Kennedy durante as madrugadas.
Ficou definido com o Capitão Ariel no dia 18 de outubro fará uma
reunião para a apresentação do Projeto Vizinhança Solidária para
os comerciantes da Avenida Gilda e no dia 26 de outubro com os
moradores da Vila Assunção.
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 31/10/2016, dando os trabalhos por encerrado.

________________________
Sra Regina Célia Guirelli
Presidente

_________________________
Júlia Purkote
Segunda Secretária

