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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA - 11/01/2018
 CONSEG - SÃO ROQUE

 

Data da Reunião: 11/01/2018 Hora de Início: 19:30 Hora de Encerramento: 21:30

Local da Reunião: Camara Municipal de S.Roque - Rua Sao Paulo, No 355 - Taboão
Pessoas Presentes: 50

 
FORMAS DE DIVULGAÇÃO DA REUNIÃO

Sites www.consegsaoorque.com.br

 
MEMBROS DA DIRETORIA PRESENTES

Presidente RONALDO XAVIER ALVES
Vice Presidente JOÃO DOMINGOS GONÇALVES
Primeiro Secretário LUIS CARLOS DURÃES
Segundo Secretário ELISABETE CONCEIÇÃO MARTINS
Diretor Social SEBASTIÃO JOSENILDO DO NASCIMENTO

FALA DOS MEMBROS DA DIRETORIA
A reunião foi aberta pelo Presidente que fez uma rapida exposição aos presentes sobre as mudanças
aprovadas para as reuniãoes do ano de 2018. Em seguida foi realizada a leitura do oficio encaminhado
para a Pref.de São Roque com a demandas coletadas na reunião de Dezembro/2017. Comentou
tambem sobre o planejamento de uma ação de panfletagem a ser realizada no periodo de Carnaval.Em
seguida foi realizada pelo Secretário a leitura da Ata da reunião de Dezembro/2017 . O Presidente fez
comentários sobre as respostas recebidas da Prefeitura e questionou a questão da fiscalização
municipal. Comentou sobre os problemas de segurança em São João Novo e fez a leitura de oficio
encaminhado para a SSP-SP referente a questão da desativação definitiva da cadeia de São Roque, do
grande fluxo de turistas em feriados e finais de se ana, do aumento do efetivo da PM e daPC, da
sugestão de instalação de um pelotão da PM em Sao João Novo (divisa com Itapevi) e da solicitação de
agendamento de reunião conjunta entre CONSEG, Prefeitura e SSP. Fez comentários sobre o
pronunciamento do Dr.Marcelo e do Sgt.Andrade e ressaltou a importancia da desativação definitiva da
Cadeia/Unidade de Transito. Comentou tambem sobre a necessidade de patrocinio privado para
algumas ações do CONSEG e informou sobre reunião realizada com a CCR/ViaOeste. Comentou
tambem sobre o apoio do sr.Nildo do setor responsavel pela iluminação publica no atendimento das
demandas apresentadas pelo CONSEG. Convocou os voluntarios para a poiarem a causa do CONSEG e
propos a criação de um Plano Diretor de Segurança. Comentou ainda sobre a parceria com vereadores .
O Vice-Presidente comentou sobre parcerias e sobre participação nos projetos. O Presidente informou
que as respostas encaminhadas pela Prefeitura foram consideradas insatisfatórias e que seria reforçado
maiores esclarecimentos atraves de novo oficio.

 
MEMBROS NATOS

Membro Nato PM: REPRESENTADO - SGT PM ANDRADE
Membro Nato PC: PRESENTE

 
AUTORIDADES PRESENTES - MEMBROS INSTITUCIONAIS E REPRESENTATIVOS

Outros GCM BARROS
Vereador Etelvino Nogueira
Outros Aldrigo/Prefeitura
Outros SGT PM Andreucci

FALA DOS MEMBROS NATOS E AUTORIDADES PRESENTES
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O sr.Aldrigo, representando a Prefeitura de São Roque, fez a leitura das respostas encaminhadas pelo
sr.Claudinei, Diretor de Planejamento da Prefeitura. Destaque para a questão dos bares onde a Lei
Municipal 2742 ja disciplina os horarios e condições para funcionamento dos bares e foi informado que
a fiscalização tem atuado bastante. Na questão da supressão de mata e parcelamentos irregulares foi
informado que a fiscalização tem atuado em conjunto com a PM Ambiental e foi informado que o
aumento do desmatamento foi decorrencia do ciclone ocorrido em 2016. Com relação a imoveis
abandonados foi informado que tratam-se de terrenos em area urbana. No caso da manutenção de
areas publicas e iluminação foi informado que estão realizando serviços na cidade e que no Largo dos
Mendes será realizada a substituição da iluminação atual por iluminação por leds e que os braços atuais
serão remanejados para locais a serem definidos. Na sequencia o Dr.Marcelo, Delegado Titular de
S.Roque, desculpou-se pelo atraso e justificou ausencias anteriores. Comentou sobre a questão da
Cadeia/Unidade de Transito que recebe enre 20 e 30 presos por final de semana oriundos de toda
região de Sorocaba e que muitas vezes são presos de alta periculosidade que ficam em São Roque
aguardando transferencia para unidades prisionais. Informa que desde Novembro/2017 esta somente
com 1 (um) investigador pois 2 foram fazer curso na Academis de Policai. Informa que a Delegacia de
São Roque ainda é a que mais prende na região de sorocaba e que funciona 24Horas por dia. Lembrou
que a remoção de presos consome recursos humanos e materiais da PMe PC e compromete os serviços
de segurança na cidade. Finalizou informando que o Dr.Dini, Delegado Assistente, estava ausente
devido ao fato de ter trabalhado em uma investigação. Apresentou aos presentes o Investigador
Vinicius que estava presente acompanhando a reunião. O SgtPM Andrade, representando o
Comandante da 2ªCia do 50BPM/Icomentou sobre o oficio do CONSEG e informou que a PM tem poucos
poiliciais e poucas viaturas. Destacou a importancia do aumento de efetivo e de viaturas para oferecer
um patrulhamento melhor na cidade. Comentou que a Cadeia/Unidade de Transito consome homens e
viaturas pois em alguns casos as transferencias são realizadas para unidades prisionais localizadas a
500Km de S.Roque e que escoltas especiais consomem 4 PMS em 2 viaturas . Comentou que é
importante o apoio da PM Rodoviaria nas rodovias que cortam o municipio e comentou sobre o
patrulhamento regular por viaturas na região do Jd.Camargo.

 
ASSUNTOS TRATADOS

Polícia Militar

Polícia Civil

Prefeitura

Conselho Tutelar

Delitos Apontados

 
PALESTRAS

Nome Palestrante Cargo/Função Tema Obs

 
PROJETOS

 
HOMOLOGAÇÃO DE NOVOS MEMBROS

 
SOLICITAÇÕES À COORDENADORIA DOS CONSEGS

 
SOLICITAÇÃO DE CIMEC

 
OBSERVAÇÕES
Após a abertura da palavra aos presentes foram registradas as seguintes manifestações : pedido de limpeza da
linha férrea em São João Novo, pedido de monitoramento por cameras em São Joao Novo, pedido de melhoria da
iluminação no Jd.Camargo, mais presença de viaturas no Jd.Camargo, melhoria de iluminação na rua Horizonte
Verde na região da Casa dos Vargas/Caete, pedido de oficio para SSP solicitando o retorno dos 2 investigadores
para São Roque apos conclusão do curso na Academia de Policia, sugestão para criação de uma Secretaria
Municipal de Segurança. Um morador sugeriu unir forças para resolver a questão de segurança em Sao Joao Novo.
Varias manifestações pedindo a desativação definitiva da Cadeia/Unidade de Transito. O sr.Luis Durães alertou
sobre as deficiencias da Defesa Civil de são Roque que conta apenas com uma pessoa para atendimento de todas
as demandas.

 
LOCAL E DATA DA PRÓXIMA REUNIÃO

Data da Reunião: 08/02/2018 Hora de Início: 19:30

Local: Camara Municipal de S.Roque
Endereço: Rua Sao Paulo,  
Número: 355  
Bairro: Taboão  

 
LISTA DE PRESENÇA
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DEMAIS PARTICIPANTES

Registradas 50 assinaturas no livro de presença

 
ASSINATURAS

Presidente
Primeiro Secretário LUIS CARLOS DURÃES 31/01/2018
Membro Nato - Polícia Civil
Membro Nato - Polícia Militar


