ATA - CONSEG SANTO ANDRÉ CENTRO
Data 25 de setembro de 2017 - às 19h15min.
Local: OAB – Santo André (Av. Portugal, 233 - Centro Santo André – SP – Brasil)
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 Dr. Rosa
Guarda Municipal: Inspetora Vincenzina
Vereadores: não houve representante
Secretaria de Segurança: Sr. Piva
Departamento Trânsito/Semasa/Ouvidoria/Conselho tutelar - Não houve representante
Conseg –Centro – Vice –Presidente - Sra. Regina Guirelli
Sra. Regina, deu início à reunião com o Hino Nacional, logo após agradeceu os presentes incluindo os membros
natos do CONSEG CENTRO SANTO ANDRÉ, e informou aos presentes que o Sr. Fábio é o Presidente do Conseg e que
está afastado temporariamente em função do acidente que sofreu.
Aos participantes que vieram pela primeira vez, esclareceu que o CONSEGs são grupos de pessoas do mesmo bairro
ou município que se reúnem para discutir, analisar, planejar e acompanhar a solução de seus problemas
comunitários de segurança, desenvolver campanhas educativas e estreitar laços de atendimento e cooperação entre
as várias lideranças locais. Enfatizou que todo o trabalho desenvolvido pela diretoria é voluntário e que as reuniões
são realizadas em espaço cedido gentilmente pela OAB e deve sempre encerrar antes das 21h.
Esclareceu que serão lidas somente as demandas que se referem a Segurança, as outras demandas será feito uma
triagem e, conforme entendimento do representante da secretaria de segurança presente, poderá ser feito ofício
pela mesma à secretaria competente ou, estaremos orientando o munícipe como proceder.
Capitão Marcelo, Cumprimentou todos os presentes e se colocou a disposição dos munícipes.
Dr. Rosa, cumprimentou a todos os presentes e tb se colocou a disposição dos munícipes.
Sr. Piva, cumprimentou a todos os presentes e fez um relato sobre a operação Sono Tranquilo. Segue:
Dia 01/09
Vila Alice – o Bar Tampinha , localizado na rua Corumbá, 364. A Operação chegou ao local 00h20 aproximadamente
e o estabelecimento estava funcionando com som amplificado. AA Auto de Adventência.
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Dia 06/09
Centro
Bar – Senador Flaquer 845 – Chegada ao local 22h35min aprox.. Estabelecimento funcionando com som
amplificado, feita medição 72DB. AIA Auto Infração Ambiental.
Bar – Avenida Lauro Gomes, 4233 – Chegada ao local 00h00 aprox. estabelecimento funcionando com som
amplificado, feita medição 68.6.7 – DB AA – Auto Advertência.
Vila Scarpeli

Bar e Mercearia Padroeira – Rua Odilon Braga, 300 – Chegada ao local 00h25 aprox. estabelecimento
estava fechado.
Dia 22/09
Vila Assunção
Bar do Pancho – Rua Cel. Agenor de Camargo 532 – Chegada ao local 23h aprox.. estabelecimento funcionando com
som amplificado, feita medição 75DB AA – Auto de advertência.
Vila Gilda
Avenida Higienópolis chegada ao local 01h35min aprox.. sem ocorrência.
Vila Bastos
Praça Kennedy, chegada ao local 02h sem ocorrência.
Adriana Lima Domingues, veio agradecer a Polícia Militar pelas rondas que estão passando pelo Jardim Bom Pastor
e imediações.
Anita, informou que neste final de semana o tampo da caminhonete do seu filho foi furtada, tendo em vista a
franquia , o seguro nem cobre as despesas. Segundo Dna. Anita para a sua surpresa no mercado livre, pela internet,
há mais de 500 tampas de caminhonete a venda.Ela questionou as autoridades presentes “O que fazer? Comprar
pela internet e incentivar esses receptadores? Trouxe o B.O que foi realizado na delegacia.
Sergio – Solicitou reforço na segurança nas praças no Bairro Bom Pastor após as 19h. Sugere adoção das praças em
parceria com a prefeitura e comunidade.
Valmir – É voluntário no Centro Espírita “O Consolador” no Jardim Bela Vista – Rua do Bosque, 306 e veio solicitar
um policiamento mais intensivo devido ao grande número de furtos de veículos à noite. Sugere que seja ministrada
palestra sobre segurança.
Regina - agradeceu a presença de todos e lembrou que o próximo encontro será dia 30/10/2017, dando os
trabalhos por encerrado.
_______________________

_________________________

Sra Regina Célia Guirelli

Júlia Purkote

Vice- Presidente

Primeira Secretária
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