
ATA - CONSEG CENTRO
Presidente: Regina Célia Guirelli

Data:  31 de outubro de 2016               Local: OAB – Santo André
Av. Portugal, 233 - Centro                    Santo André – SP - Brasil

Às 19h15min do dia 31/10/2016, estiveram presentes na sede da
OAB - Santo André as seguintes autoridades:

Polícia Militar do Estado de São Paulo: Capitão Ariel
Polícia Civil do Estado de São Paulo: Delegado 1º. DP  Dr. José
Rosa
Prefeitura Municipal de Santo André: Não houve representante
Guarda Municipal:  Inspetor Chefe: Sr. Laercio Ap. Poletti
Departamento Trânsito: Não houve representante
Vereadores: Sr. Osmar J. Lima - Representante do Vereador Luiz
Zacarias.
Semasa: Não houve representante.
Ouvidoria: Dr. José Luiz Ribas Jr.
Conselho Tutelar: Não houve representante
Conseg-Centro: Sra. Regina Célia Guirelli

Sra. Regina, apresentou o Dr. José Luiz Ribas Jr.  Ouvidor da
Cidade de Santo André que se colocou a disposição do Conseg e
de seus munícipes para o que fosse necessário. Devido a um outro
compromisso se despediu.

Continuando nossa reunião a Sr. Regina na  qualidade de
presidente dos trabalhos, fez a abertura com os agradecimentos
aos presentes e aos membros natos do CONSEG CENTRO
SANTO ANDRÉ. Explicou, para um novo membro os objetivos e
dinâmicas do Conseg, e explicou que, todo o trabalho, desenvolvido
pela diretoria é voluntário.
Enfatizou a importância da consistência da presença das pessoas
nas reuniões do CONSEG, só assim teremos força para ajudar
ainda mais a nossa comunidade.
Explicou que a reunião é realizada em espaço cedido gentilmente
pela OAB e deve sempre encerrar antes das 21h.



Sra. Regina disse também que as demandas que não forem sobre
segurança, não serão lidas e nem aberto para palavra mas,  serão
encaminhadas para os devidos setores. Pediu para que todas as
demandas sejam escritas com letra legível, assim conseguiremos
encaminhar nossos e-mails e protocolar as demandas corretamente
na Prefeitura.

Capitão Ariel, iniciou a reunião fazendo apresentação do aluno da
escola de Sargento, Alex, que estará participando de todas as
reuniões dos CONSEGS, de Santo André. Capitão esclareceu que
toda sua equipe trabalhou nas eleições, estando presente nos
cartórios e nas escolas. Explicou que houve uma ameaça de
invasão no Colégio Américo, felizmente só ficou na ameaça e a
eleição ocorreu com tranquilidade.

Dr. José Rosa, cumprimentou todos os presentes.

Inspetor Sr. Jaime Poletti, Explicou que a GCM, fez a entrega e
recolha das urnas e que ocorreu dentro do previsto

Sra. Regina, acolheu a solicitação da mesa e da comunidade e
embora o Conseg tenha feito um ofício para que o Conselho Tutelar
participasse da nossa reunião, infelizmente não houve nenhum
representante.

Informou que foram feitas as reuniões com o grupo de comerciantes
da Avenida Gilda e com o grupo de moradores da Vila Assunção
sobre a implantação do Projeto Vizinhança Solidária.

Novamente tivemos demandas sobre a Praça Kennedy, referente
barulhos. Estão sendo providenciadas as placas e tanto a GCM
quanto a PM estão fazendo ronda na praça Kennedy após às 0h.

Tivemos a presença dos coordenadores do grupo Lesmas Lerdas
Bike Club, que se colocaram a disposição para ajudar a cuidar da
Praça Kennedy. O grupo de moradores acolheu e irão marcar
reunião para colocar em prática essa ajuda.
Sra Liliane, representante do movimento perimetral, veio à reunião
para agradecer pela colaboração no reforço de placa de sinalização
das ruas Agenor de Camargo x Abilio Soares.



A autoridades presentes fizeram anotações das demandas de suas
áreas e irão dar prosseguimento as possíveis ações.

Não havendo mais nada a ser apresentado, Sra. Regina Célia
Guirelli agradeceu a presença de todos e lembra que o próximo
encontro será dia 28/11/2016, dando os trabalhos por encerrado.

_______________________            _________________________
Sra Regina Célia Guirelli Júlia Purkote

Presidente                                        Segunda Secretária


