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                                                                        ATA - CONSEG SANTO ANDRÉ CENTRO   

Data 28 de agosto  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. Darci Freitas 

Guarda Municipal: Comandante Maia 

Vereadores: não houve representante 

Secretaria de Segurança: Sr. Piva 

Departamento Trânsito/Semasa/Ouvidoria/Conselho tutelar -  Não houve representante 

Conseg-Centro –  Presidente = Sr.  Fabio Gerevini 

Conseg –Centro – Vice –Presidente -  Sra. Regina Guirelli 

Sra. Regina, deu início à reunião com o Hino Nacional, logo após a diretoria prestou homenagens aos 

policiais militares, policiais civis e guardas municipais. 

Foram homenageados:  Delegado Dr. José Rosa Incerpi, Chefe dos investigadores  Sr. Agamenom Francisco  

Gonçalves de Jesus, Escrivão de polícia Sr. Flávio Alves de Oliveira, Capitão PM Marcelo Alves da Silva,   

Sd PM 137564-4 Rodrigo Aparecido Rodrigues, 1º Sgt. PM 960951-2 Marcelo Pires dos Santos,  

Inspetora chefe da GCM  Vincenzina de Simone, GCM 3ª Classe Edison Carlos Pagnim e   

GCM 3ª Classe Douglas Augusto Barbosa Garcia 

 
Os homenageados agradeceram e enfatizaram a importância deste gesto pelo Conseg .  

 
Sra. Regina  –  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.  
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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 agradeceu a Diretoria do Conseg pela iniciativa das 
homenagens  e principalmente aos seus policiais homenageados e a todos os outros que foram agraciados e se 
colocou mais uma vez  a  disposição da comunidade. 

Dr. Darci, explicou que o Dr. Rosa  está em férias e ele está substituindo, agradeceu ao Conseg pelas homenagens . 

Comandante Maia, fez os devidos cumprimentos e também agradeceu as homenagens e o trabalho conjunto que 
vem sendo realizado entre GCM, polícia militar e polícia civil, disse ainda que esta  união só traz benefícios à 
sociedade. 

Sr. Piva,  cumprimentou a todos os presentes e fez um relato sobre a operação Sono Tranquilo. Segue: 

Dia 11/08 

Vila Scarpelli – o Bar e Mercearia Padroeira, localizado na rua Odilon Braga 300 A operação chegou por volta sas 
22h30 e o estabelecimento estava funcionando sem som amplificado, com aglomeração de pessoas. Solicitação feita 
através do nr. 115 no dia da operação. – Advertência Verbal. 

Jardim Bom Pastor – Bar Panela de Ferro – Rua Senador Queiroz 1135 – chegada ao local por volta das 22h50, 
estabelecimento funcionando com som ambiental dentro do permitido. 

Bairro Paraiso – Bar Espaço Aberto – Avenida Pereira Barreto, 869 chegada ao local por volta das 23h10, 
estabelecimento estava funcionando com som ambiental dentro do permitido. 

Dia 18/08 

Avenida Higienópolis – chegada ao local por volta das 23h, estabelecimentos funcionavam dentro dos limites 
permitidos.  

Sr. Piva informou que até às 22h é  permitido  65DB, após esse horário 55DB. 

Nota – na ata da reunião de julho, não foi mencionado que o Sr. Piva discorreu  sobre a operação Sono Tranquilo, 
passando informações sobre os locais aonde foi efetuado e os resultados obtidos. 

Adriana Lima Domingues, veio agradecer a Polícia Militar por ter atendido prontamente ao seu chamado na 
madrugada,  devido  a vários barulhos estranhos vindo do estacionamento do condomínio onde é síndica. 

Solicitou policiamento no Bairro Jardim Ocara e a ajuda para implantar a vizinhança solidária. Sra. Regina informou 
todos os passos e o Capitão Marcelo se colocou a disposição para fazer a palestra na comunidade. 

Irene, em nome dos moradores do Bairro Jardim Paraíso, veio agradecer o aumento significativo do patrulhamento 
na região do Jd. Paraíso. Acrescentou que os moradores não devem dar trégua e deixar que o medo tome conta de 
todos. Ficou de ir no 1º DP , conforme solicitação do Dr. Darci, para entregar os pinos vazios que recolheu na praça 
Ten. José Borges e registrar BO. 

Regina -   agradeceu a presença de todos e lembrou que o próximo encontro será dia 25/09/2017, dando os 
trabalhos por encerrado. 

 
_______________________                                               _________________________ 

Sra Regina Célia Guirelli                                                                    Júlia Purkote 

     Vice- Presidente                                                                  Primeira Secretária            
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