
15/12/2017 Impressão de Ata

http://www.conseg.sp.gov.br/consegseguro/AtaImpressao.aspx 1/3

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA - 09/05/2017
 CONSEG - SÃO ROQUE

 

Data da Reunião: 09/05/2017 Hora de Início: 19:30 Hora de Encerramento: 21:45

Local da Reunião: Camara Municipal de S.Roque - Rua Sao Paulo, No 355 - Taboão
Pessoas Presentes: 59

 
FORMAS DE DIVULGAÇÃO DA REUNIÃO

Sites www.consegsaoroque.com.br

 
MEMBROS DA DIRETORIA PRESENTES

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

FALA DOS MEMBROS DA DIRETORIA
Abertura da reunião pelo Secretario que anunciou composição da mesa e da mesa ampliada.Foi dado
posse à nova Diretoria eleita para o biênio 2017/2019 pela Comissão Eleitoral com pronunciamentos do
Cap.Ceoloni, Dr.Marcelo e Vereador Niltinho Bastos que desejaram sucesso à nova Diretoria. O
presidente Ronaldo confirmou que irá convidar os diretores de escolas da cidade para reuhniões com o
CONSEG. O presidente Ronaldo comentou sobre manifestação do CelPM Arthur sobre o programa de
Vizinhnaça Solidária e incentivou os bairros a receberem as reuniões itinerantes do CONSEG. Informou
que pretende fazer uma reunião de trabalho com a nova Diretoria entre cada reunião ordinária do
CONSEG. Comentou sobre a questão da Cadeia de são Roque e sobre a falta de efetivo na Policia Civil
da cidade.O secretario do CONSEG anunciou a presença do Inspetor Joel da GCM e do agente Claudio
Devoglio representando o Depto.de Transito de S.Roque. O presidente Ronaldo sugeriu que cada
Conselho seja representado nos demais Conselhos da cidade e comentou sobre critica efetuada sobre a
questão do retorno das viaturas do Transito para a Prefeitura `as 17:00hs. Destacou apresneça do
sr.Toninho Zulu, representando a Guarda Mirim de São Roque. O Presidente Ronaldo confirmou que a
reunião do mes de Junho/17 será em São João Novo. A reunião dfoi encerrada `as 21:45.

 
MEMBROS NATOS

Membro Nato PM: PRESENTE
Membro Nato PC: PRESENTE

 
AUTORIDADES PRESENTES - MEMBROS INSTITUCIONAIS E REPRESENTATIVOS

Presidente da Câmara Municipal Vereador Niltinho Bastos
Comandante da Guarda Municipal Rogério Pereira
Representantes Emir Bechir (repres.Prefeito)
Vereador Vereador Flavio Brito
Representantes Investigador Jose Ceoloni (DEINTER-7)
Vereador Vereador Cabo Jean
Outros Vinicius Cesar Pensa (AISAM)
Outros Jose Abilio dos Santos (Defesa Civil)

FALA DOS MEMBROS NATOS E AUTORIDADES PRESENTES
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Cap.Ceoloni apresentou estatisticas de Abril/17 com destaque para 1 cvaso de homicidio no bairro do
Carmo e redução no numero de roubos alem de 2 flagrantes em São João Novo e ligeiro acrescimo em
casos de furtos e estabilização nos casos de roubo de veiculos em 4 casos.Divulgou estatisticas de
atendimento do serviço 190 em 2016 destacando 38 milhoes de chamados, 34 milhões de intervenções
e 114 mil presos em flagrante. Comentou sobre a dificuldade atual da Policia com as audiencias de
custodia onde presos acabam sendo liberados pela Justiça e isso dificulta muito o trabalho da Policia.
Informou que em 2016 foram recapturados 27 mil fugitivos e 90 mil veiculos foram recuperados.Deixou
no ar a pergunte:"Por que o Brasil produz tantos bandidos?". Informou ainda que a PM tem 90 mil
policiais atuando em todos os 645 municipios do estado de SP e comentou ainda que 50 PMs morreram
em 2016. Informou que o progrma a Vizinhança Solidaria esta implantado no Mombassa e em São João
Novo e que a proxima implantação será no Planalto Verde totalizando 13 celulas do PVS em São
Roque.Comentou sobre flagrantes de roubosem São João Novo, casos de furtos,trafico e apreensão de
armas e drogas no bairro Goianã e no Marmeleiro. Parabenizou a nova Diretoria empossada nesta
reunião e destacou a gestão competente do Presidente Tadeu informando que indicou o mesmo para
receber a Medalha do Merito Comunitario da PM pelo trabalho realizado no CONSEG de São Roque.
Finalizou sua fala declarando encerrado o processo eleitoral com a posse da nova Diretoria para o bienio
2017/2019. Em seguida o Dr.Marcelo apresentou suas desculpas pela ausencia na ultima reunião e
explicou o motivo que foi considerado justificado pela Mesa. Comentou que a Dra.Priscila Oliveira
Rodrigues foi transferida para a Delegacia de Mairinque e que em seu lugar assumiu como Delegado
Assistente o Dr.Manoel Dini que veio da capital. O dr.Marcelo comentou sobre o trabalho da Policia Civil
em São Roque e destacou investigação que resultou na prisão de 8 pessoas. Destacou que tem uma
equipe de apenas 4 investigadores na Delegacia de São Roque para cobrir todos os turnos. Comentou
sobre a questão das audiencias de custodia e das dificuldades geradas para a realização do trabalho
policial pois policiais acabam virando refens da malandragem dos criminosos que sabem jogar muito
bem com as regras. Informou que a audiencia de custodia é realizada em Sorocaba e que tem varios
casos onde o envolvido é liberado sem pagamento de fiança.Explicou que o problema é que a audiencia
de custodia ouve somente o preso e não a vitima. Explicou ainda que o Judiciario de São Roquetrabalha
sempre em parceria com a Policia Civil da cidade e cque o trabalho do Dr.Flavio fornece mais agilidade
para o trabalho policial. Agradeceu o apoio da PM e da GCMreafirmou que a Delegacia esta de portas
abertas pra receber denuncias. Em seguida o Sr.Rogerio, Comandante da GCM de S.Roque,agradeceu o
apoio da PM e da GCM e comentou sobre as carencias operacionais atuais mas destacvou que mesmo
assim esta conseguindo atender a população. Comentou que fez ações em Canguera, Mombassa e São
João novo e colocou-se `a dispoosição da população. O sr.Emir, representando o Prefeito Claudio Góes,
agradeceu o CONSEG de S.Roque pelo trabalho voluntario e reafirmou que o Prefeito está empenhado
em ajudar a resolver os problemas de segurança da cidade. Apos aparte do sr.Ronaldo reclamando
sobre a ausencia de convite ao CONSEG para participar de reuniões na Prefeitura onde se trata de
temas relacionados com segurança publica o sr.Emir apresentou as desculpas em nome da Prefeitura e
se comprometeu a convidar o CONSEG para as proximas reuniões. Dr.Marcelo destacou a importancia
do codigo IMEI dos celulares para permitir a prisão dos marginais. Cap.Ceoloni informou que já teve
reunião com o Diretor de Educação sobre o policiamento no entorno das escolas e que pretende trazer
o Conselho de Educação nas reuniões do CONSEG. Reafirmou a importancia da parceria
Policia/Comunidade e que vai convidar a DRS de S.Roque para participar das reuniões pois a
abordagem dentro das escolas é dificil e muito complicada. O vereador Flavio Brito parabenizou a nova
Diretoria do CONSEG de S.Roque e agradeceu as ações já realizadas na sua região de atuação (S.João
Novo). Informou que agora fica sabendo da presença das viaturas na região atraves do grupo de
Vizinhança Solidária. Vereador Cabo Jean destacou que o CONSEG é muito ativo em São Roque e
destacou a presença do SgtPM Gsazolla na reunião e elogiou a resposta rapida da Policia nas demandas
da população de S.Joao Novo. Dr.Marcelo comentou que tem em media de 25 a 30 presos na Cadeia de
São Roque que hoje é uma Unidade de Transito. Lembrou que ja teve 60 presos com apenas um
carcereiro para cuidar de todos. Comentou que os presos temporarios são da cidade e de municipios
vizinhos eque a cadeia foi desativada quando estava com 240 presos. Vereador Cabo Jean comentou
que encaminhou oficio ao Deputado Cel.Telhada para agendamento de reunião com o Secretario de
Segurança e com o Governador para cobrar a desativação definitiva da cadeia em São Roque.
Comentou que esteve ontem em reunião na Câmara com a Dep.Maria Lucia Amary e comentou sobre o
fato da Delegacia de S.Roque ficar fechada em horario noturno e nos finais de semana devido aos
presos detidos no local. O Dr.Marcelo respondeu que apesar da Delegacia estar com as portas fechadas
nos horarios informados ela está atendendo a população porem que por questão de segurança da
população e dos policiais que estão no local eles trabalham de portas fechadas e solicitam a presença
da PM para realizar o atendimento.Comentou que existe uma Ação Civil no Ministerio Publico para
fechar definitivamente esta cadeia e que a escolta de presos prejudica a população. Lembrou que na
4ªfeira que faz a escolta de presos para audiencia de custodia são os investigadores de São Roque.
Sr.Vinicius (AISAM) destacou o sucesso da união da PM/PC/GCM em São Roque e comentou sobre um
caso de sucesso na cidade de Costa Rica-MS onde o sucesso da gestão municipal esta na participação
ativa dos Conselhos na gestão municipal e parabenizou o CONSEG de São Roque pela eficiencia na
gestão dos temas relacionados com a segurança publica da cidade. O vereador Niltinho Bastos,
Presidente da Camara Municipal, destacou sua satisfação com o programa de Vizinhança Solidaria
implantado em 13 bairros do municipio e comentou sobre a integração Policia e Comunidade como fator
vital para o sucesso das politicas de segurança publico na região. Fez comentarios sobre a
"desativação" da Cadeia de São Roque e destacou que na ocasião o evento contou com a presença de
diversas autoridades que ,em seguida, tiveram a "cara de pau" de reativar quase em seguida como
Unidade de Transito. Destacou que o Estado tem que se fazer mais presente. Cap.Ceoloni agradeceu a
presença do jornalista Vander Luiz e os registros das reuniões que ele publica em seu site. Comentou
tambem sobre o projeto do Vereador Marquinho Arruda e informou que as autoridades não são inimigas
da Cultura destacando que a anarqui não deu certo em nenhum lugar do mundo e que as regras
existem para preservar o bem maior da sociedade. Complementando a fala do Cap.Ceoloni o Presidente
Ronaldo comentou sobre malabarismo com facões e com fogo na faixa de pedestre e destacou que e´
importante manter a lei e a ordem na cidade,. O Investigador Jose Ceoloni , representando o DEINTER-
7 , comentou sobre as palestras de prevençaõ `as drogas com Diretores de Escolas e que inicou um
trabalho no bairro do Eden onde diagnosticou um problema na escola. Passou a informação para para
os policiais da DISE de Sorocaba que iniciaram a investigação. Lembrou ainda que a direção das escolas
tem que se envolver mais na questão.

 
ASSUNTOS TRATADOS

Polícia Militar
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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
Sr.Higino questionou o Delegado sobre aspctos legais relacionados a ataque de animais de guarda no interior da
propriedade e foi esclarecido que depende apenas da interpretação do Delegado que recebe o caso. Sra.Bia elogiou
a atuação da PM na região do Caete e outra moradora agradeceu o reforço do policiamento no entorno da escoal
Barão de Piratininga. Moradores elogiaram a presença do Dr.Marcelo na reunião e fizeram votos de que seja mais
constante.

 
LOCAL E DATA DA PRÓXIMA REUNIÃO

Data da Reunião: 13/06/2017 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 25/06/2017
Membro Nato - Polícia Civil
Membro Nato - Polícia Militar


