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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA - 12/04/2018
 CONSEG - SÃO ROQUE

 

Data da Reunião: 12/04/2018 Hora de Início: 19:30 Hora de Encerramento: 21:30

Local da Reunião: Escola Municipal - Praça Municipal No - São João Novo
Pessoas Presentes: 26

 
FORMAS DE DIVULGAÇÃO DA REUNIÃO

Sites www.consegsaoroque.com.br

 
MEMBROS DA DIRETORIA PRESENTES

Presidente RONALDO XAVIER ALVES
Vice Presidente JOÃO DOMINGOS GONÇALVES
Primeiro Secretário LUIS CARLOS DURÃES

FALA DOS MEMBROS DA DIRETORIA
Reunião aberta pelo Presidente que fez suas considerações iniciais. Leitura da ata da reunião anterior
pelo Secretário. Presidente comentou sobre importancia da uniao de todos em torno do bem comum e
fez leitura de mensagens da população reconhecendo as ações realizadas na região. Infomou que a
PMRv vai mandar representante nas proximas reuniões . Comentou sobre reunião realizada na SSP-SP
e informou que já recebeu respostas da SSP sobre demandas apresentadas. Comentou sobre melhora
na sensação de segurança na região e comentou sobre reunião de implantação da Vizinhança Solidária
em Mailasqui e sobre a ausencia de representantes deste bairro nesta reunião de hoje. Comentou as
palavras do Comandante da Guarda Municipal e agradeceu a cessão do espaço pela direção da escola.
Comentou sobre possibilidade de termos cameras do sistema Detecta nas entradas da cidade.O Vice-
Presidente, Jõao, comentou sobre a doação do tempo e relembrou sua historia pessoal e sua superação
das drogas. Comentou sobre o vicio do alcool e disse que um em cada 10 vai ter predisposição ao
alcoolismo. Comentou que os jovens bebem em busca do prazaer e que o dependente é um vivo morto
dentro de sua casa. Agradeceu a boa acolhida que sempre recebeu em Sao Roque e participa de varios
Conselhos Municipais. Lembra que prevenção é o melhor caminho e comentou sobre os efeitos das
drogas. Se ofereceu para ministrar palestras gratuitas nas escolas de Sao Roque sobre drogas.

 
MEMBROS NATOS

Membro Nato PM: PRESENTE
Membro Nato PC: AUSENTE

 
AUTORIDADES PRESENTES - MEMBROS INSTITUCIONAIS E REPRESENTATIVOS

Comandante da Guarda Municipal Celso Domingues

FALA DOS MEMBROS NATOS E AUTORIDADES PRESENTES
Comandante da GCM de S.Roque comentou sobre os principios de termos boas ideias, planejamento e
ação. Destacou a preocupação constante dos membros em manter o CONSEG de S.Roque muito ativo e
reforçou seu principio de fazer mais com o pouco que tem. Informou que intensificou as rondas nas
principais praças da area central e em pontos especificos em alguns bairros. Apresentou estatistica da
GCM e informou que busca sempre melhorar a sensação de segurança da população. O Comandante da
PM, Cap.Ceoloni, agradeceu a presença de todos e destacou os representantes de outros bairros.
Comentou sobre a falta de apoio de dois CONSEGs da regiao (Mairinque e Araçariguama) e elogiou a
postura da GCM na prevenção primaria e no policiamento ostensivo. Apresentou uma novidade : BOPM
Eletronico via tablet da viatura e informa que agiliza o atendimento da ocorrencia pois o cidadão recebe
um numero de protocolo no atendimento da ocorrencia e imprime o BOPM via internet. O novo sistema
permite registrar depoimentos verbais e fots/videos. Informa que intensificou a ronda escolar e
registrou dois flagrantes de porte de drogas em escolas da area central. Informa que atingimos em São
roque o total de 15 celulas com a implantação em Mailasqui. Em sua opiniao se a população nã o
comparece nas reuniões nos bairros é sinal de que a região esta mais tranquila.. Pretende implantar
mais 4 celulas de Vizinhança Solidaria em Mairinque e infoma que em Mairinque informações do PVS já
causaram a prisão de um traficante. Comentou sobre operações realizadas na região e destacou que os
indicies de criminalidade cairam em decorrencia da ação policial. Comentou sobre operação conjunta
realizada na divisa com Itapevi e informou que temos duas reintegrações de posse programadas na
região. Comentou sobre questão das ocorrencias na Represa Nascimento e questionou a existencia de
varios bares irregulares no local. Sugeriu ação do CONSEG junto `a Prefeitura. Apresentou o Sgt.PM
Maciel que estava na reunião e comentou sobre o monitoramento via grupos de whatsapp que e´ um
forma barata e eficaz. Pediu esforços de todos para cobrar a Prefeitura sobre monitoramento nas
divisas.

 
ASSUNTOS TRATADOS

Polícia Militar

Polícia Civil

Prefeitura

Conselho Tutelar

Delitos Apontados
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PALESTRAS

Nome Palestrante Cargo/Função Tema Obs

 
PROJETOS

 
HOMOLOGAÇÃO DE NOVOS MEMBROS

 
SOLICITAÇÕES À COORDENADORIA DOS CONSEGS

 
SOLICITAÇÃO DE CIMEC

 
OBSERVAÇÕES
A palavra foi aberta aos presentes e a sra. Elenice/Mailasqui sugeriu o uso de bicicletas pela GCM na area central.
Sugeriu monitoramento por video no entorno das escolas e elogiou a ação da PM. Sugeriu programa anti-drogas
para jovens na faixa de 13 anos, Sr.Monteiro/Jd Camargo comentou sobre onda de furtos e roubos na região e
destacou a importancia de resgatar o convivio na familia. Outros presentes fizeram comentarios sobre questões de
segurança em São Roque e elogiaram a atuação da PM e da GCM.

 
LOCAL E DATA DA PRÓXIMA REUNIÃO

Data da Reunião: 10/05/2018 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 02/05/2018
Membro Nato - Polícia Civil
Membro Nato - Polícia Militar


