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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA - 14/03/2017
 CONSEG - SÃO ROQUE

 

Data da Reunião: 14/03/2017 Hora de Início: 19:30 Hora de Encerramento: 21:35

Local da Reunião: Camara Municipal de São Roque - Rua São Paulo No 355 - Taboão
Pessoas Presentes: 32

 
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
Presidente Tadeu fez a abertura da reunião saudando os presentes. Secretario anunicou a composição
da Mesa e fez a leitura da Ata da reunião anterior.Ronaldo fez comentarios sobre a questão da
reintegração de posse do Resid.Lago dos PAtos e questionou o representante do Prefeito sobre a ação
da Prefeitura no local. Ronaldo comentou sobre nota do CONSEG nas redes sociais de apoio `a ação da
PM nos disturbio s ocorridos no Carnaval e informou que acompanhou de perto a ocorrencia e é
testemunha do esforço das autoridades na manutenção da lei e da ordem. Afirmou que o povo precisa
acreditar na ação das autoridades e elogoiu a ação dos policiais militares que agiram em São Roque no
Carnaval. O Presidente Tadeu anunciou aos presentes o recebimento da inscrição de uma chapa para
concorrer nas proximas eleições encabeçadas pelo sr.Ronaldo como candidato a Presidente e informou
que o prazo para apresentação das candidaturas das chapas encerra-se no final desta reunião como
especificado no Edital lido na reunião anterior.

 
MEMBROS NATOS

Membro Nato PM: PRESENTE
Membro Nato PC: PRESENTE

 
AUTORIDADES PRESENTES - MEMBROS INSTITUCIONAIS E REPRESENTATIVOS

Outros Marcos Villaça (repr.Prefeito Claudio Góes)
Representante GCM Insp.Joel (repr.Comando GCM)
Vereador Vereador Jose Luis (Piniquinho)
Vereador Vereador Cabo Jean
Outros Jose Abilio dos Santos (Defesa Civil)

FALA DOS MEMBROS NATOS E AUTORIDADES PRESENTES
Cap.Ceoloni fez a abertura da reunião e informou os presentes sobre o andamento do processo eleitoral
que foi aberto na reunião anterior. Informou que o recebimento das inscrições das chapas se encerra na
reunião desta data. Registrou o recebimento de uma inscrição encabeçada pelo sr.Ronaldo. Comentou
sobre a reintegração de posse sem confronto com moradores e informa que são realizadas reuniões
previas com moradores. Esta operação envolve todas as autoridades do municipio e recebe reforço de
efetivo policial de outras unidades da região. Informou que o cumprimento da ordem judicial é
garantido pelo efetivo policial e que a ideia central é evitar confrontos na reintegração.Comentou
sobreos indicadores e operações conjuntascom a GCM e destacou ações contra o som alto. Comentou
sobre os eventos regulares que ocorreram no Carnaval e comentou sobre os disturbios regiastrados em
duas ocorrencias de pancadão(baile funk) que resultaram em confronto com a PM. Informouq eu toda a
ação seguiu os protocolos de controle de distrubios civis e que um menor foi conduzido ao DP. No outro
evento de baile funk em via publica ocorreu a primeira dispersão porem ouve reagrupamentoque foi
dispersado com ações de depredação por parte de vandalos. O vandalismo foi reprimido pela tropa de
choque com uso de gas e bomabas de efeito moral. Foram detidas 3 pessoas que atacaram PMs e apos
autiação no DP foram liberadas. Comentou tambem sobre casos de furto de celulares e destacou
novamente a importancia de conhecer o codigo IMEI do aparelho para bloqueio do mesmo apos o furto.
Comentou sobre os principais indicadores e orientou a população a adotar atitude de prevenção.
Informou que não foi registrado nenhum homicidio na cidade no periodo.O sr.Abilio (Defesa Civil)
comunicou mudança de endereço da sede da Defesa Civil para a Rua Santa Rita de Cassia, 185 -
Jd.Vilaça. No final da reunião o Cap.Ceoloni confirmou o registro de apenas uma chapa que irá disputar
a eleição do CONSEG em Abril/2017 com posse prevista para Maio/2017. Dr.Marcelo destacou a
importancia das denuncias anonimas no combate ao crime e comentou sobre as investigações da PC na
região do Goianã e sobre os limites da ação da Policia.. Vereador Jose Luis comentou sobre lei que
proibe o uso de celulares em estabelecimentos bancarios e foi orientado pela autoridades presentes
sobre a importancia desta legislação para evitar ocorrencias da modalidade saidinha de bancos,.

 
ASSUNTOS TRATADOS

Polícia Militar

Polícia Civil

Prefeitura
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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
Morador da Vila Nova solicitou reforço do poliamento no bairro e Cap.Ceoloni explicou que nos ultimos meses a
situação no bairro é de relativa tranquilidade. Morador da Av.Bandeirantes denunciou veiculos fazendo racha na
avenida na madrugada. Morador do Mombassa reclamou da ausencia de viatura na região e Cap.Ceoloni esclareceu
que a ausencia de registros de BOs geram esta situaçãso. Moradora do Mombassa pediu informações sobre o
andamento do processo de implantação do programa de Vizinhança Solidadaria na reuniãoMorador de Canguera
comentou sobre o programa de Vizinhança Solidaria na regiao e sobre a dificuldade de envolver a população.
Solicitou a implantação de video-monitoramento na regiao. Vereador Cabo Jean explicou detalhes do projeto que
esta em fase de estudos e sobre a importancia da iniciativa.Moradora questionou o projeto do Vereador Jose Luis
sobre o uso de celular no interior das agencias bancarias e comentou que na Capital a lei funciona bem e destacou
que não se deve mexer no que esta dando certo. O Cap.Ceoloni colocou a PM `a disposição da Câmara Municipal
para consultas tecnicas sobre a questão dos celulares nas agencias bancarias.

 
LOCAL E DATA DA PRÓXIMA REUNIÃO

Data da Reunião: 11/04/2017 Hora de Início: 19:30

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

 
LISTA DE PRESENÇA

Membro Efetivo ROQUE TADEU DIAS

 
DEMAIS PARTICIPANTES

 
ASSINATURAS

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


