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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA - 11/04/2017
 CONSEG - SÃO ROQUE

 

Data da Reunião: 11/04/2017 Hora de Início: 19:30 Hora de Encerramento: 22:10

Local da Reunião: Camara Municipal de S.Roque - Rua Sao Paulo, No 355 - Taboão
Pessoas Presentes: 101

 
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
O Presidente Tadeu abriu a reunião saudando a presença de todos. Em seguida solicitou ao Secretário
que procede-se `a leitura da Ata da reunião anterior. Em seguida transferiu o comando da reunião para
os Membros Natos conforme determina o regulamento eleitoral dos CONSEGs para a realização do
processo eleitoral. Apos a conclusão do processo eleitoral o Cap.Ceoloni devolveu o comando da reunião
ao Presidente Tadeu. Apos ouvir manifestação de moradores de Sao Joao Novo que estavam presentes
o Presidente Tadeu recomendou a formação de uma comissão de moradores para implantar o programa
Vizinhança Solidaria na região de SJN. A comissão foi formada por: Magali, Edivania e Fabio. A sra.
Elizabete recomendou que a população conheça mais o ECA e sugeriu que uma comissão já sai formada
desta reuniao. O Vice Ronaldo fez comentarios sobre as ações do CONSEG e destacou que precisamos
orgamizar a sociedade. Lembrou que São roque tem problemas menores que municipio vizinhos e
informou que irá realizar uma reunião ainda neste ano em Sao João Novo.

 
MEMBROS NATOS

Membro Nato PM: PRESENTE
Membro Nato PC: AUSENTE

 
AUTORIDADES PRESENTES - MEMBROS INSTITUCIONAIS E REPRESENTATIVOS

Representantes Investigador Jose Ceoloni (DEINTER-7)
Vereador Vereador Cabo Jean
Representantes Emir Bechir (repres.Prefeito)
Comandante da Guarda Municipal Rogério Pereira
Vereador Vereador Flavio Brito
Vereador Vereador Rafael Tanzi
Outros CelPMRes Costa Ramos
Representantes Jose Abilio dos Santos (Defesa Civil)
Outros SgtPM Gazolla

FALA DOS MEMBROS NATOS E AUTORIDADES PRESENTES
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O Cap.Ceoloni assumiu o comando da reunião para realização do processo eleitoral e informou que a
Comissão Eleitoral recebu a inscrição de uma unica chapa encabeçada pelo sr.Ronaldo Vavier Alves
como candidato a Presidente para o Bienio 2017/2019. Foi efetuada a leitura dos nomes dos demais
candidatos da chapa unica apresentada, a saber: João Domingues Gonçalves (Vice-Presidente), Luis
Carlos Durães (1º Secretário), Elisabete Conceição Martins (2ª Secretária) e Sebastião Josenildo do
Nascimento (Direto Social e Ass.Comunitários). Apos a leitura dos nomes dos demias membros da
chapa unica esta foi declarada eleita por aclamação dos presentes. O Cap.Ceoloni devolveu o comando
da reunião ao Presidente Tadeu . Vereador Cabo Jean destacou a homenagem feita aos PMs da equipe
Alfa (Sgt.Alexandre/ Sd.Grazi/Sgt Salzi.Vereador Rafael Tanzi fez rapida explanação sobre os problemas
de segurança da região de Sao Joao NovoSr.Emir, representando o Prefeito fez comentários sobre o
assunto e assumiu o compromissode levar as demandas apresentadas na reunião ao conhecimento do
Prefeito Claudio Góes. Cap.Ceoloni agradeceu a homenagem prestada aos policiais militares e destacou
a boa produção da equipe. Apos ouvir as demandas dos presentes o Cap.Ceoloni elogiou a participação
popular nesta reunião e afirmou que o povo tem que cobrar os governantes. Segundo ele o cidaão falha
quando não registra ocorrencia. Informou que a regiao é muito atendida pela PM e que ontem teve
operação da Força Tatica na regiao com apoio de viaturas vindas de Itu. Lamentou não poder fazer
mais pela região pois a ação da Policia não e´ eterna em uma região pois existem demandas em outros
locais. Comentou sobre as audiencias de custodia e destacou que a participação da população é
fundamental.Comentou sobre os indicadores de Março/17 e estimulou a participação da
sociedade.Lembrou que o trafico existe porque tem usuarios na regiao. Lembro que tem PROERD na
região e anunciou que vai implantar um nucleo da JBA na s escolas da região de Mailasqui e Sao Joao
Novo. Lembrou ainda que a prevenção primaria contribui bastante para uma melhor sensação de
segurança da população. Em Março/17 foram 23 flagrantes. Informou ainda que as viaturas da PM
estao equipadas com GPS e o Comando pode controlar o itinerario das viaturas. Lamentou o fato da
Policia ter que trabalhar com as consequencias da falencia social e informou que vai implantar o
programa de Vizinhança Solidaria na regiao. Fez rapida exposição sobre a centralização do atendimento
via 190 em Sorocaba e explicou como agir no caso de ocorrencias, Afirmou que o atendimento do 190
ocorre no primeiro toque e fez um teste real para os presentes. Afirmou que reconhece que as
reclamações apresentadas são justa e merecedoras da devida atenção e convidou comissão de
moradores para reunião especifica na sede da 2ªCia em São Roque. O Comandante Rogerio da GCM
comentou sobre a inviabilidade de reativação da base da GCM em Sao João Novo neste momento pois
falta efetivo e viaturas. O vereador Flavio Brito comentou que vê a PM fazendo blitz na regiao e pediu
apoio do Prefeito para melhorar a segurança dos moradores. Investigador Jose Ceoloni , representando
o DEINTER-7 lamentou a atitude de um morador de Sao Joao Novo que paracia ter vindo somente para
tumultar. Sr,Emir, representando o Prefeito Claudio Goes , justificou a ausencia do mesmo devido a
falecimento em familia e que o mesmo estava participando do velorio naquele momento. Sgt.Gazola fez
orientações praticas `a população e comentou que mora em Sao Roque a maios de 14 anos.O vereador
Cabo Jean destacou que a atitude que os moradores de Sao Joao Novo tomaram nesta noite é o
primeiro passo para mudar a situação atual. Lembrou que frequento o CONSEG desde que era PM e
destacou que o atual Prefeito envia representante em toda reunião desde que assumiu. Lembrou que as
condições da GCM não são suficientes para atender as necessidades e demandas da população mas que
este cenario de mudar nos proximos mesesm. Explicou a questão legal do investimento realizado nas
duas praça s de Mailasqui e São Joao Novo e convidou os presentes a prestigiarem a GCM . Lembrou
tamebm que a divida da Prefeitura é grande e que e´ tutor do grupo de Vizinhança Solidaria do bairro
Santo Antonio..

 
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
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Moradora de Sao João Novo fez comentarios sobre o aumento da criminalidade na região e informou que vieram
pedir ajuda das autoridades pois estão localizados na area de divisa com Itapevi e a regiao possui varias rotas de
fuga. Informou que a Base da GCM em S.Joao Novo esta desativada e disse que a região precisa de uma
monitoramento com cameras. Pediu a implantação da Vizinhança Solidaria na regiao e informou que pequenos
furtos e roubos ocorrem com frequencia e citou o caso da mae de aluno que ao levar o filho na escola retornou sem
a bolsa e o celular. Outro morador comentou sobre o abandono da regiao e do elevado investimento efetuado na
reforma de duas praças da região. Outra moradora comentou que ja foi vitima da violencia na regiao e reclamou
que não vê policiamento na regiao e que se sente insegura por este motivo. Outra moradora de S.Joao Novo
solicitou mais iluminação na região pois varias vias não possuem luminarias. Pediu varredura na linha do trem e no
velorio onde ficam muitos desocupados. Alertou para ocorrencia de tentativa de assalto no radar. Morador de Volta
Grande comentou sobre a questão das drogas na região e sobre a proximidade com Itapevi. Alertou ainda que Sao
Joao Novo precisa de uma solução urgente para não piorar. Outra moradora comentou sobre assalto sofrido por seu
marido no dia anterior e destacou que a sensação de insegurança na regiao é muito grande. Informou que
moradores contrataram segurança particular com moto e que na praça de S.Joao Novo varios usarios de drogas
consomem drogas sem serem abordados por policiais. Moradora de São Joao Velho comentou que foi vitima de
assalto violento no seu comercio e alerta que a sensação de insegurança é grande e esta crescendo. Moradores
comentam que a violencia de Itapevi esta migrando para a região e que hoje tiveram conhecimento de 4 casos.
Cobraram o retorno dos impostos pagos em forma de beneficio e mais segurança. Outra moradora que possui
comercio na regiao comentou sobre ponto de droga na linha de trem e que bandidos estao vindo de Itapevi pois a
regiao recebe muitos turistas em chacaras. Outra moradora alertou para a questão social do problema de
segurança e pediu a reativação da Base da GCM em São Joao Novo. Pediu mais ação educativa nas escolas e
afirmou que é mnecessário conscientizar os jovens sobre limites e responsabilidades. Morador de Sao Joao Novo
indicou a bocha, velorio e casas bandonadas como ponto de trafico de drogas. Outro morador comentou sobre a
inversão de valores e destacou que fazia parte do grupo que construiu o predio da base da GCM em Sao Joao
Novo.Reclamou da ausencia do Prefeito na regiao e cobrou soluções urgentes para os problemas informados. Uma
investigador da PC que mora na região e trabalha em Barueri comentou sobre algumas dificuldades operacionais da
PM e da PC e lembrou que a obrigação do policiamento ostensivo preventivo é do Governo do Estado atraves da
PM. Em rapida resposta o Cap.Ceoloni afirmou que a PM esta fazendo a sua pa

 
LOCAL E DATA DA PRÓXIMA REUNIÃO

Data da Reunião: 09/05/2017 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


