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RESUMO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 10/05/2018 

 

Data da Reunião: 10/05/2018      Hora de Início: 19:30       Hora de Encerramento: 21:40 

Local da Reunião: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE 

Pessoas Presentes: 39 

MEMBROS NATOS PRESENTES 

Membro Nato PM: Representado / SGT MACIEL 

Membro Nato PC: PRESENTE / Dr.Marcelo 

AUTORIDADES PRESENTES 

Comandante da Guarda Municipal- Celso Antônio Domingues 

Chefe dos Investigadores : Anderson Góes 

Vereador : Rogerio Jean (Cabo Jean) 

FALA DOS MEMBROS DA DIRETORIA 

Presidente fez a abertura e comentou sobre o baixo quórum da reunião em função dos sérios 

problemas de criminalidade na área central. Elogiou o público presente. Comentou sobre a 

última reunião em São João Novo.  Elogiou a atuação da GCM sob o novo Comando. Comentou 

a fala do Dr. Felipe e expressou o apoio do CONSEG ao novo Delegado.  Comentou sobre a 

participação da população e sobre a diferença entre o CONSEG e os demais Conselhos da cidade. 

Comentou sobre projeto de resgatar a sensação de segurança na cidade. Informou que Ibiuna é 

a 3ª cidade mais violenta do estado de SP. Comentou sobre projeto de vídeo-monitoramento 

(Rede do Bem) com imagem de qualidade (Full HD). Informa que já foi realizada vistoria previa 

na região em conjunto com o CONSEG. Informa que o CONSEG está participando do debate 

sobre a ampliação da iluminação pública, principalmente em pontos críticos mais escuros. 

Informa que problemas de zeladoria urbana prejudicam a segurança da cidade. Comentou que 

moradores de rua praticam assaltos e são soltos no dia seguinte. Apresentou áudio sobre atitude 

pessimista.  Bete comentou sobre a necessidade de entender a metodologia do trabalho da 

Policia Civil. Luis Durães destacou o fato do 50BPM/I ter atingido 100% das metas da SSP no 

1ºTrimestre de 2018. Bete cobrou critérios de funcionamento dos bares em horário fora do 

permitido e pediu punição para os facilitadores. Ronaldo comentou que loteamentos irregulares 

geram problemas sociais na cidade. Bete elogiou atendimento prestado pela equipe do 

Dr.Marcelo. 
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FALA DOS MEMBROS NATOS E AUTORIDADES PRESENTES 

Dr.Marcelo agradeceu a presença de todos e expressou sua preocupação com relação ao 

reduzido efetivo da PC na cidade. Informou que os dois investigadores em curso já retornaram 

e que o novo Delegado Assistente, Dr.Felipe, assumiu a um mês. Dr.Felipe fez suas 

considerações iniciais e disse estar conhecendo as particularidades de São Roque. Informa que 

vários crimes foram esclarecidos e que está surpreso com o desempenho da equipe da PC em 

São Roque. Destacou o trabalho do Anderson Góes e do Ivan. Informa que a demanda 

burocrática é grande destacou a importância das informações encaminhadas pela população 

para ajudar a esclarecer crimes. Comentou sobre furtos na área central e informa que poucos 

BOs foram registrados pelos comerciantes e que alguns não o fizeram mesmo após receberem 

ligação do DP. Informa que o acervo de inquéritos empenha muito os policiais civis da cidade. 

Elogiou muito a integração das forças de segurança da cidade. Comentou sobre a questão da 

qualidade da prisão e sobre os fatores que podem manter ou liberar o criminoso. A qualidade 

da investigação é fundamental para manter o criminoso preso. O Comandante da GCM deu as 

boas-vindas ao Dr.Felipe destacou que o CONSEG em São Roque está fazendo a diferença e que 

a equipe é muito boa. Lembrou que em Maio o CONSEG completa 33 anos de criação. Destacou 

o empenho da PM e da PC. Destacou o trabalho das equipes do PROERD e do JBA. Citou também 

o trabalho legislativo do vereador Cabo Jean e o seu apoio prestado `as demandas das forças de 

segurança. Informa que a GVM tem uma estrutura pequena para uma cidade de 90 mil 

habitantes. Comentou sobre problemas pontuais de violência e  sobre flagrante de tráfico em 

São João Novo. O SGT PM Maciel deu as boas-vindas ao Dr.Felipe e destacou a boa receptividade 

da tropa com relação ao novo Delegado Reforçou orientação para uso de aplicativos para 

denúncias anônimas. Informou que ocorreram 3 flagrantes em São João Novo e lembrou a 

importância de divulgar o fone 181 do Disque-Denúncia. Comentou sobre furtos na área central 

e que o patrulhamento foi intensificado na região e que o problema está reduzido. Informou 

que o policiamento é direcionado através dos registros das ocorrências efetuadas no DP. O 

vereador Jean comemorou o primeiro ano da posse da nova diretoria do CONSEG e saudou a 

chegada do Dr.Felipe e elogiou o trabalho da PC em São Roque. Destacou a vontade da GCM em 

prestar um bom serviço. Comentou sobre a questão do velório e a CONSLAC já demonstrou 

desejo de fechar o velório em SJN. Esta informação já foi repassada ao Depto.de Planejamento 

para providências. Comentou sobre os indigentes que vivem nas ruas da cidade e propôs a 

criação de uma força-tarefa para uma ação conjunta. Informou que em relação a criminalidade 

na região , São Roque está em 24ºlugar entre 138 municípios e que isso é um dado preocupante 

e que não podemos nos acomodar. Comentou que esteve presente na reunião realizada com os 

comerciantes na ACIA e destacou que nenhum comerciante da cidade estava presente. 

Destacou que o Dr. Flavio, Juiz de Direito de São Roque é um grande parceiro das forças de 

segurança da cidade. Propôs trazer mais jovens para a reunião do CONSEG. 
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DEMANDAS APRESENTADAS PELA POPULAÇÃO 

Foi aberta a palavra ao público presente e morador de SJN elogiou a atuação da PM/PC na 

região. Informou que varias denuncias foram encaminhadas. Em seguida o sr.Higino/Caetê 

destacou a importância da PC na cidade e elogiou a atuação da PM e da GCM. Elogiou a postura 

otimista dos presentes  e disse que São Roque tem que agradecer muito a Policia que temos na 

cidade. Morador da Serrinha cobrou mais rondas na região e foi informada que a GCM está 

fazendo mais rondas na região. Morador do Saboó comentou sobre viatura que fazia ronda de 

Vizinhança Solidaria e foi informado pelo SGT Maciel que hoje temos 4 viaturas de FT na cidade 

e que todos os sargentos participam dos grupos. Comentou que o Bar do Aranha fechou e que 

seria interessante mais visibilidade de viaturas na região. Alguns presentes comentaram que 

seria interessante convocar o Depto.de Transito para as próximas reuniões. 

 

PRÓXIMA REUNIÃO AGENDADA 

Data : 14/06/2018        Hora : 19:30 

Local: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE 

Endereço: Rua São Paulo, 355 – Jd.Rene 

São Roque-SP 

 


