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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA - 14/02/2017
 CONSEG - SÃO ROQUE

 

Data da Reunião: 14/02/2017 Hora de Início: 19:30 Hora de Encerramento: 22:00

Local da Reunião: Camara Municipal de São Roque - Rua São Paulo No 355 - Taboão
Pessoas Presentes: 50

 
FORMAS DE DIVULGAÇÃO DA REUNIÃO

Sites www.consegsaoroque.com.br

 
MEMBROS DA DIRETORIA PRESENTES

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

FALA DOS MEMBROS DA DIRETORIA
Secretario abriu os trabalhos informando que esta era a primeira reunião de 2017 devido ao fato de não
ter sido realizada a reunião de Janeiro/17 por motivo de ferias. Em seguida anunciou a composição da
Mesa e efetuou a leitura da Ata da reuniao anterior. Foi efetuada a leitura do Edital de Abertura e
Convocação `as Eleições do CONSEG de São Roque para o Bienio 2017/2019 cuja copia oficial
devidamente assinada pelos Membros Natos passa a ser parte integrante desta Ata .Em seguida o Vice-
Presidente Ronaldo fez sua saudação inicial e comentou sobre campanhas e comercio nos
semaforos.Comentou sobre retorno das motos do Transito para a Prefeitura `as 17hs.Justificou a
ausencia do Presidente por motivo de viagem.

 
MEMBROS NATOS

Membro Nato PM: PRESENTE
Membro Nato PC: AUSENTE

 
AUTORIDADES PRESENTES - MEMBROS INSTITUCIONAIS E REPRESENTATIVOS

Presidente da Camara Vereador Niltinho Bastos
Outros Celso Mello - repr.Prefeito Claudio Góes
Vereador Vereador Cabo Jean
Vereador Vereador Marquinhos Arruda
Vereador Vereador Maurinho Góes
Vereador Vereador Etelvino Nogueira
Comandante da Guarda Municipal Rogério Pereira
Outros Jose Abilio dos Santos (Defesa Civil)
Representantes Investigador Jose Ceoloni (DEINTER-7)

FALA DOS MEMBROS NATOS E AUTORIDADES PRESENTES
Cap.Ceoloni fez sua suadação inicial aos presentes e comentou sobre a atual crise da PM no Espirito
Santo.Comentou sobre o sucesso do programa Vizinhança Solidaria em S.Roque e desejou sucesso ao
novo governo municipal.Comentou sobre ação nos estabelecimentos com som alto nas madrugadas e
ressaltou a importancia da prevenção primaria. Comentou sobre os malabares nos semaforos e
informou sobre a proibição de um grande evento que seria realizado em estabelecimento irregular.
Informou que toda semana são realizadas operações policiais na cidadee deu orientação de como
proceder para acionar a PM. Comentou sobre vistoria de veiculos escolares e sobre as novas celulas da
Vizinhança Solidária. Informou que os principais indicadores estão bons com leve aumento nos crimes
de roubo.Destacou ainda as principais ações bem sucedidas do policiamento ostensivo. Vereador
Niltinho destacou a importancia dos voluntarios do CONSEG e informou que vai pedir para a equipe da
Camara para ligar os microfones e para gravar as reuniões do CONSEG. Destacou sua satisfação com o
sucesso da Vizinhança Solidária em São Roquee fez elogios aos comandantes da PM e da GCM.
Declarou estar muito feliz com a atuação do CONSEG na cidade. O sr.Celso Mello , Chefe de Gabinete
que representava o Prefeito Claudio Góes fez sua saudação inicial e justificou a ausencia do Prefeito.
Informou que recebeu varias demanadas da população e comentou sobre detalhes do evento que foi
proibido. Destacou ainda que existem 41 pontos criticos de perturbação sonora e agradeceu o apoio das
demais autoridades no combate `a poluição sonora noturna. Comentou que foi reduzida a presença de
itinerantes na cidade e informou qwue esta sendo planejada uma campanha para pedestres com apoio
da CCR-ViaOeste Comentou que esta em andamento operação com agentes de transito perto das
escolas nos horarios das 13hs e 17hs.Informou que a Zona Azul esta suspensa por 60 dias por motivo
de 14 pontos irregulares apontados pelo TCSP.Investigador Jose Ceoloni ,representando o Diretor do
DEINTER-7 comentou sobre a atuação da DISE e informou que precisa de denuncia para iniciar
investigação. Vereador Niltinho explicou sobre os limites da ação dos vereadores e o Vereador Etelvino
fez comentarios sobre as dificuldades de atendimento das demandas da Prefeitura e pediu a presença
do chefe dos fiscais nas proximas reuniões. Verador Cabo Jean pediu a presença da fiscalização
municipal nas operações integradas e elogiou a parceira entre PM e GCM na cidade. Pediu ainda
operações nos bairros e elogiou o grupo de Vizinhança Solidaria do Bairro Santo Antonio . Destacou a
presença de 5 vereadores na reunião e destacou que participa do CONSEG desde 2011. Vereador
Marquinho arruda fez considerações sobre o engajamento da população e o vereador Maurinho Góes
abriu mão da plavra devido ao adiantado da hora.

 
ASSUNTOS TRATADOS
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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
Moradora do bairro Cambará pediu mais atenção para a escola Barao de Piratininga e denunciou trafico de drogas
no local. Cap.Ceoloni questionou o horario e informou que outras escolas denunciam o mesmo problema. O sr.Celso
Comentou sobre a manutenção das escolas nos primeiros meses do novo governo e o Cap.Ceoloni destacou a
importancia de zelar pela coisa publica. Moradora elogiou a vizinhança solidaria e a orientação do Cap.Ceoloni para
seus filhos.Moradora do Jd.Florida denunciou que arvores escurecem a via MAnoel da Costa. Cap.Ceoloni informou
que ja fez ação no local. Moradora comentou sobre a necessidade social do albergue noturno e o sr.Celso Melo
informou que o albergue será instalado em outro local mais adequado.Moradora de Canguera reclamou de rua sem
iluminação com muitas arvores e citou a Rua Brasil de Moraes Goes. Morador do bairro Agua Sao Pedro fez
depoimento sobre a importancia da união dos vixcinhos. Morador fez elogoi publico ao vereador Etelvino pela sua
atuação na tragedia do vendaval,Moradora do Jd.das Flores pediu a implantação da Vizinhança Solidaria no seu
bairro. Os proprietarios do estabelecimento Come Together estiveram na reunião para buscar orientação das
autoridades e justificar denuncias apresentadas pela população.

 
LOCAL E DATA DA PRÓXIMA REUNIÃO

Data da Reunião: 14/03/2017 Hora de Início: 19:30

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

 
LISTA DE PRESENÇA

 
DEMAIS PARTICIPANTES

 
ASSINATURAS

Presidente
Primeiro Secretário LUIS CARLOS DURÃES 15/06/2017
Membro Nato - Polícia Civil
Membro Nato - Polícia Militar


