
                                             
                                  ATA - CONSEG CENTRO 
                              Presidente: Regina Célia Guirelli  
   
 Data: 28 de agosto de 2016                   Local: OAB – Santo André  
 Av. Portugal, 233 - Centro                       Santo André – SP - Brasil  
 
Às 19h15min do dia 28/08/2016, estiveram presentes na sede da 
OAB - Santo André as seguintes autoridades:  
 
Polícia Militar do Estado de São Paulo: Tenente PM Marotti 
Polícia Civil do Estado de São Paulo: Delegado Assistente de 
Polícia 1º DP  Juliano 
Prefeitura Municipal de Santo André: Sr. Gilberto Tadeu Lima 
Guarda Municipal: Não houve representante 
Departamento Trânsito: Não houve representante 
Vereadores: Sr. Osmar J. Lima - Representante do Vereador Luiz 
Zacarias.  
Semasa: Não houve representante.  
Ouvidoria: Não houve representante.  
Conseg-Centro: Sra. Regina Célia Guirelli  
 
  Sra. 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 os objetivos 
e dinâmicas do Conseg, um  trabalho voluntário. 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, serão 
encaminhadas para os devidos setores. 
 
Devolutiva  sobre a câmera que está localizada na praça Kennedy – 
Sr. Gilberto, disse que do ponto de vista técnico ela está localizada 
no melhor lugar para captar as melhores imagens. Mesmo assim o 
Sr. Felipe insiste que a melhor solução seria trocar a câmera. Sr. 
Gilberto ficou de averiguar novamente.   
 



 => Delegado Assistente Juliano se apresentou, e 
esclareceu sobre os três casos de fraude sobre seguro que foram 
solucionados.  
   
=> Tenente Marotti -  se apresentou e explicou que está 
substituindo Capitão Ariel por este estar em férias,  em resposta ao 
questionamento do Sr Gilberto, explicou que o crime é cíclico a 
sociedade tem que se envolver com o problema e fazer a sua parte 
na prevenção. 
Explicou que o exercito não faz policiamento nos órgãos de 
segurança pública. 
 

=>Sr. Felipe novamente elogiou a postura dos envolvidos nas 
ações da Praça Kennedy, e disse que nos finais de semana as 
algazarras e o barulho intenso voltaram na Praça Kennedy após às 
00h, pois o policiamento foi feito até este horário. Sugeriu 
revezamento entre a polícia militar e a guarda civil  até às 4h da 
manhã, que é quando começam as algazarras. Tenente Marotti 
anotou a solicitação e ficou de providenciar. Sugeriu de novo que 
seja instalada placa de sinalização sobre a lei do silêncio estadual. 
Sra. Regina diz que o melhor seria fazer um ofício para que a 
prefeitura possa colocar estas placas na praça e, solicitou aos 
requisitantes que conversem com os comerciantes da praça para 
ver se algum deles tem interesse em patrocinar as placas, 
principalmente a Imobiliária Cirella. 

   
=> Tenente Marotti e Delegado Juliano,  sugeriram  

novamente  que seja aberto inquérito para mover ação junto ao 
Ministério Público. Dizem que a população deve se unir e realizar 
abaixo assinado. 

 
=> Sr. Osmar J. Lima, se comprometeu em elaborar um 

abaixo assinado e passará para os moradores da praça Kennedy e 
entregará direto ao Delegado.  

 
 => Sr. Andres Peroa, informou que houve furto de carros 

nos arredores da Praça Kennedy. 
 
=> Sr. Luiz Marques, informou que  houve furto de estepes e 

rodas no Jardim Bom Pastor  
 
As 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 26/09/2016, dando os trabalhos por encerrado. 
 
 
________________________          _________________________ 
   Sra Regina Célia Guirelli                                Júlia Purkote 
             Presidente                                        Segunda Secretária 

 
 


