ATA - CONSEG CENTRO CENTRO
Presidente: Regina Célia Guirelli
Data 29 de maio 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 1o. DP Dr.José Rosa
Guarda Municipal: Inspetora Vincenzina
Vereadores: Edilson Fumaça
Secretaria de Segurança: Diretora Sra. Elizabeth
Departamento Trânsito: 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 incluindo os membros natos do CONSEG CENTRO
SANTO ANDRÉ e em especial ao Vereador Edilson Fumaça e o Sr. Paulo Presidente do Conseg OESTE.
Explicou para os participantes que vieram pela primeira vez, que os CONSEGs foram criados na Gestão do
Governador Franco Montoro em 10 de maio de 1985, através de um Decreto Estadual Nr. 23.455, 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.
Sra. Regina, esclareceu que serão lidas somente as demandas que se referem a Segurança, as outras serão feitos
ofícios e encaminhados a Sra. Elizabeth – Secretaria de Segurança, que fará os encaminhamentos devidos dentro da
Prefeitura.
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Capitão Marcelo, comunicou que o projeto Sistema Radar já está em andamento na cidade de Santo André com 19
câmeras, e que, nas cidades aonde o projeto já foi implantado, houve uma redução de quarenta por cento nos
índices de roubos e furtos de veículos, e aqui em Santo André a PM espera essa mesma redução. Agradeceu
novamente o empenho do Conseg Centro para que a implantação deste projeto fosse viabilizado e aprovado pelo
prefeito.
Dr. Rosa, cumprimentou a todos e agradeceu a presença do Vereador Fumaça e do Sr. Paulo Presidente do Conseg
OESTE e se colocou a disposição da comunidade.
Inspetora Vincenzina, informou que a Guarda Municipal fica locada no terminal rodoviário do Campestre e recebe
apoio do 41º Batalhão da PM e do Primeiro DP.
Sr. Jason, pediu reforço do policiamento no Bairro Jardim Paraiso, Vila Scarpelli e Pinheirinho, relatou que no dia
04/05/2017 às 6h35min., foi assaltado em frente a Real Food da Pereira Barreto. BO 612734/2017. Relatou que este
tipo de ocorrência vem aumentando nesta região.
Sr. Paulo, informou que os fios de energia elétrica na rua ao lado da antiga telefônica foram roubados e a rua está
muito escuro, ocasionando muitos assaltos.
Sr. Rogério, informou que o imóvel da Rua Ibirá, antigo Lar São Francisco, se encontrava com as portas todas
abertas, e os munícipes ficaram com receio que o prédio tinha sido invadido, foi chamado a GCM, que de pronto deu
apoio. Sr. Rogério fez um agradecimento a Inspetora Vincenzina pelo apoio.
Sr. Eduardo Fasolino, Sugeriu uma campanha educativa voltada à população referente aos boletins de ocorrência
policial.
Vereador Fumaça, disse que veio representando os moradores do Jardim Bom Pastor e pede o fim dos pancadões.
Pede para que a Operação Sono Tranquilo, seja feita nessa área.
Sra. Elizabete, anotou a solicitação do vereador e disse que levará para Secretária que tomará as devidas
providências. Explicou que a Operação Sono Tranquilo, até agora fez 38 operações com 9924 abordagens e 1455
autuações.
Explicou que foi criada a Operação Delegada, e a primeira operação foi realizada no sábado que antecedeu o dia
das mães em Centreville, esta operação será continuada e itinerantes, ou seja em outros bairros.
Sra. Liliane e Maria Lúcia, solicitaram apoio da Policia Militar na Rua Abílio Soares, em frente ao Conselho Tutelar,
vários assaltos. Pediram ajuda também para implantar a Vizinhança Solidária.
Não existindo mais nada a ser apresentado, Sra. Regina Célia Guirelli agradeceu a presença de todos e lembrou que
o próximo encontro será dia 26/06/2017, dando os trabalhos por encerrado.

_______________________
Sra Regina Célia Guirelli
Vice- Presidente

_________________________
Júlia Purkote
Primeira Secretária
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