ATA - CONSEG CENTRO CENTRO SA

Presidente: Regina Célia Guirelli
Data 24 de abril de 2017
Local: OAB – Santo André (Av. Portugal, 233 - Centro Santo André – SP – Brasil)
Às 19h15min do dia 24/04/2017, 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
Secretário de Segurança Municipal : Sr. Edson Sardano
Presidente da Câmara de Vereadores de SA : Sr. Almir Cicote
Secretário da Inclusão Social de SA : Sr. Marcelo Delcir da Silva
Departamento Trânsito: Não houve representante
Vereadores: Edilson Fumaça – Luiz Zacarias - Pedro Bottaro Semasa: Não houve representante.
Ouvidoria: Não houve representante.
Conselho Tutelar: Não houve representante
Conseg-Centro: Sra. Regina Célia Guirelli
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Sra. Regina, fez a abertura com os agradecimentos aos presentes e aos membros natos do CONSEG CENTRO SANTO
ANDRÉ.
Explicou, para os presentes os objetivos e dinâmicas do Conseg, e explicou que, todo o trabalho, desenvolvido pela
diretoria é voluntário e que a reunião é realizada em espaço cedido gentilmente pela OAB e deve sempre encerrar
antes das 21h.
Todos os integrantes da mesa, se apresentaram e cumprimentaram a comunidade e se colocaram a disposição.
Capitão Marcelo, comunicou que o projeto Sistema Radar já está em fase de teste na cidade de Santo André com 14
câmeras, e que, nas cidades aonde o projeto já foi implantado, houve uma redução significativa nos índices de
roubos e furtos de veículos , vai ajudar muito no trabalho da polícia, agradeceu muito o empenho do Conseg Centro
para que isso fosse viabilizado e aprovado pelo prefeito.
Sra. Regina, informou que no dia 11.04.2017, houve uma reunião na prefeitura com o Sr. Marcelo, Secretário da
Inclusão Social, onde representantes do Conseg, da PM, da Polícia Civil e da empresa Real Food, foram solicitar que
o secretário estudasse e considerasse a possibilidade de não ser instalado o projeto “Espaço Vida Nova” (atual Casa
Amarela) do Centro para a rua Ibirá, V. Scarpelli, devido o perfil do bairro não comportar este tipo de público que é
atendido na Casa Amarela. Inclusive, na ocasião foi entregue ao secretário um abaixo assinado de moradores e
comerciantes da região, contrários à essa instalação.
Como o secretário falou que não existe na cidade outro próprio público que comporte este projeto, ele será
instalado na Rua Ibirá mas, durante o período de funcionamento, das 8 às 17h terá o monitoramento da GCM ,
mediante este posicionamento, solicitamos que ele viesse nesta reunião mensal para explicar e esclarecer para a
comunidade sobre o projeto.
Secretário Inclusão , Sr.Marcelo: explicou que a Casa Amarela será fechada e o projeto que até hoje existia será
extinto. Será implantado um novo projeto “Espaço Vida Nova” este terá a coordenação e responsabilidade da
Prefeitura e colaboração de empresas parceiras e da comunidade. Nesta casa virá moradores de rua que querem
efetivamente ajuda. Neste espaço terá cursos profissionalizantes, saúde básica, um mini posto de saúde exclusivo
para cuidar dessas pessoas e, como não podem negar alimentação, se alguém for solicitar será atendido mas, o
objetivo é dar um vale para comerem no Bom Prato. Este projeto trabalhará em conjunto com as secretarias da
saúde, segurança, entre outras. Disse ainda que a CGM permanecerá lá durante as atividades.
Representante da comunidade , Sra. Irene F. De Carvalho, explicou que estava representando a comunidade da V.
Scarpelli e adjacências onde o secretário da inclusão Sr.Marcelo disse que o projeto será instalado e que que irá
receber as pessoas que hoje frequentam a Casa Amarela (Centro Pop).
Explicou que em frente ao local onde será instalado o projeto, tem duas escolas infantis: escola estadual Dep
Valentim Amaral e escola Infantil Serelepe, explicou ainda que a 200 metros do local tem a Escola Sagrada Família
e, no entorno tem ainda outras escolas e o Lar de Maria onde circulam milhares de pessoas diuturnamente sem
contar o comércio local.
Sra. Irene diz que esta região não tem infraestrutura para abarcar este projeto, uma vez que não supre sequer as
necessidades reais da população local. Não conta com nenhum equipamento que vise melhorar a qualidade de vida
ou que traga algum benefício nas questões de educação, esporte, arte, cultura, lazer, que atenda desde a primeira
infância até o idoso.
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Disse que todos entendem que existe a necessidade de acolher essas pessoas que hoje se encontram na Casa
Amarela e, como o próprio secretário informou, seria uma população de apenas 100 pessoas em detrimento a uma
grande população da região em questão que está carente de tudo que já foi citado acima.
Sra. Irene fez os seguintes questionamentos ao Sr. Secretário:
1. Porque não fomos questionados sobre essa intenção, tampouco ouvidos sobre o que achamos e/ou se
concordamos com tal projeto?
2. Qual benefício efetivo trará para nosso bairro e região?
3. Porque não pensaram em nossas crianças e nos reais riscos que as estão colocando com tal propositura? Afinal ali
estão situadas escolas que estão a poucos metros do portão onde os senhores pretendem trazer esse projeto.
4. Porque não adequam e melhoram as condições do local onde hoje está situada a Casa Amarela Centro Pop? Que é
a região central onde é sabido estar a concentração dessas pessoas que o Senhor Secretário quer assistir.
5. Os Senhores fizeram por acaso algum estudo para verificar o quanto nossa região é carente de equipamentos para
assistir a nossa população?
6. Informamos que estamos nos movimentando para fundarmos uma Associação legal para representar os
moradores e irmos a luta até a última esfera legal para abortar este projeto e para buscar uma solução que vise
atender os milhares de moradores desta região.
7. Convidamos os senhores para nos visitar e tomar conhecimento do quanto e inviável este projeto que até o
momento não apresentou qualquer benefício a nossos munícipes residentes neste bairro e adjacências.
Secretário Inclusão Sr. Marcelo, iniciou suas explicações, mas após várias manifestações de munícipes contrários a
instalação desse projeto, o Sr. Secretário solicitou que uma comissão de moradores fossem conversar com ele na
Prefeitura para dar continuidade ao assunto.
Não existindo mais nada a ser apresentado, Sra. Regina Célia Guirelli agradeceu a presença de todos e lembrou que
o próximo encontro será dia 29/05/2017, dando os trabalhos por encerrado.

_______________________
Sra Regina Célia Guirelli
Presidente

_________________________
Júlia Purkote
Segunda Secretária
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