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                                                          ATA - CONSEG CENTRO CENTRO  

Data 26 de junho 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: não houve representante 

Secretaria de Segurança: Sr.  Piva 

Departamento Trânsito: Não houve representante 

Semasa: Não houve representante. 

Ouvidoria: Não houve representante. 

Conselho Tutelar: Não houve representante 

Conseg-Centro – Primeira Secretária: Sra. Júlia Purkote 

Júlia Purkote, fez a abertura com os agradecimentos aos presentes incluindo os membros natos do CONSEG CENTRO 

SANTO ANDRÉ, informando que devido ao Presidente Fábio estar se convalescendo devido a um acidente e a Sra. 

Regina também estar afastada por motivo de doença, estaria presidindo a a Reunião nesta data.    

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. 

Esclareceu que serão lidas somente as demandas que se referem a Segurança, as outras serão feitos ofícios e 

encaminhados a Sr. Piva – Secretaria de Segurança, que fará os encaminhamentos devidos dentro da Prefeitura. 

Capitão Marcelo, Cumprimentou todos os presentes e se colocou a disposição da comunidade. 
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Dr. Rosa, cumprimentou a todos  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. Rinaldo, trouxe a angustia que os moradores próximo a praça Sérgio Sirillo tem passado com as festas de Rap, 

Rave, sempre regadas de muita bebida e entorpecentes. Essas festas acontecem geralmente aos domingos após às 

13h.  

Sr. Piva solicitou ao Conseg que fosse efetuado um Oficio, solicitando uma ação conjunta da PM, Policia Civil, Guarda 

Municipal, Semasa, Conselho Tutelar. 

Sr. Luiz Manhas, Comentou que o grupo de Whatsaap da Vila Assunção deveria ter mais critério para inserir pessoas 

neste grupo. Pedimos para que o Sr. Gilberto responsável pelo grupo que estava presente para que respondesse. Sr. 

Gilberto disse que o grupo cresceu muito e que vai reavaliar todos os integrantes e passar para o Capitão Marcelo 

dar seu aval. 

Sr. Jaime Palusetti, informou que no dia 07.06.2017 percebeu um elemento tentando furtar um veículo, logo ligou 

ao 190. Passado mais ou menos cinco minutos chegou o Cabo Luciano e o Soldado Maeda, (Rocam) falei sobre o 

acontecido,  e a direção que tomaram, minutos depois, voltaram e disseram que tinham apreendido os elementos. 

Portanto Sr. Jaime para fazer um agradecimento ao Cabo Luciano e ao Soldado Maeda pela ação. 

Sr. Eduardo Fasolino, Sugeriu uma campanha dos condomínios solidários, em formato próximo ao programa de 

Vizinhança Solidária com a aprovação prévia do condomínio a utilização das imagens de câmeras de segurança e o 

apoio da PM para palestra sobre segurança. Capitão Marcelo, disse que está a disposição para fazer as palestras nos 

condomínios sem nenhum problema. Quanto as câmeras instaladas nos condomínios, estas  são sempre solicitadas 

quando pela Polícia Civil faz investigações e precisam ser comprovadas. Dr. Rosa confirmou que quando solicitados 

os condomínios cedem as imagens. 

Sr. Rogério, agradeceu ao Conseg e a polícia Militar a ajuda para que a Casa Amarela não fosse instalada na Rua 

Ibirá. Informou que a comunidade da Vila Floresta fará o que for necessário para que a Primeira Companhia seja 

instalada no prédio da Rua Ibirá. Capitão Marcelo, disse só faria a mudança se o prédio tiver todas as condições 

mínimas de trabalho para a sua companhia.  Para isso acontecer a Prefeitura teria que gastar uma verba que na atual 

situação e  não se sabe se a Prefeitura estará em condições de fazer. 

Júlia Purkote -   agradeceu a presença de todos e lembrou que o próximo encontro será dia 31/07/2017, dando os 

trabalhos por encerrado. 

 

_______________________                                               _________________________ 

Sra Regina Célia Guirelli                                                                    Júlia Purkote 

      Vice- Presidente                                                                  Primeira Secretária            

 


