OSBSCS 0007/2020
São Caetano do Sul, 05 de junho de 2020
Exmo.
Dr. Paulo Dimas Mascaretti
Secretário de Estado da Justiça e Cidadania
Assunto: Ações Conjuntas da Sociedade Civil de São Caetano do Sul e Agentes Públicos para mitigar
ocorrências no corredor Almirante Delamare e Comandante Taylor.

Considerando que o bairro Cidade Nova Heliópolis possui cerca de 200.000 (duzentos mil habitantes)
segundo dados da Prefeitura Regional local, bem como diversos pontos sensíveis como Hospital Heliópolis,
AME Barradas, SABESP e Distribuidora de Combustível PETROBRÁS, além de ser o mais importante corredor
de acesso do município de São Paulo ao município de São Caetano do Sul, através das vias Avenida Almirante
Delamare e Rua Comandante Taylor, onde milhares de usuários passam todos os dias;
Considerando que esse grande fluxo de pessoas gera uma alta demanda aos órgãos de Segurança Pública,
através de ligações 190 e apresentação de ocorrências que são finalizadas no Distrito Policial;
Considerando que o tempo médio gasto pela Polícia Militar para apresentar uma ocorrência normal é
aproximadamente 2h e para uma ocorrência de flagrante cerca de 4h;
Considerando que em meados de 2018 foi criado um grupo de trabalho/estudo denominado “Comando da
Região Heliópolis”, formado por representantes das esferas públicas Municipais, Estadual e entidades civis,
onde após várias reuniões e em especial da última reunião realizada em 27 de maio de 2020, decidimos
solicitar a V.Exª o encaminhamento do pedido ao Excelentíssimo General João Camilo Pires de Campos,
Secretário de Estado da Segurança Pública, de transferência do atendimento 24h da Central de Flagrantes da
26ª Delegacia de Polícia Civil, localizada no Sacomã, para a 95ª Delegacia da Polícia Civil, localizada na
Avenida Comandante Taylor, Heliópolis.
Esclareço que tal solicitação tem como objetivo principal melhorarmos a Sensação de Segurança da
Comunidade Local e de todos os demais usuários da região, pois ao evitarmos que as viaturas da Polícia
Militar saiam do bairro Cidade Nova Heliópolis para apresentarem diversas ocorrências e/ou flagrantes a
autoridade de Polícia Judiciária, manteríamos o policiamento mais presente e ativo no Bairro de maior
demanda de ocorrências de todo o 46º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, proporcionando assim a
diminuição do tempo resposta do atendimento 190 e agilizando o registros das ocorrências.
Atenciosamente

Francisco Antonio Soeltl
Conselho de Administração

