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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA - 13/06/2017
 CONSEG - SÃO ROQUE

 

Data da Reunião: 13/06/2017 Hora de Início: 19:30 Hora de Encerramento: 21:50

Local da Reunião: Camara Municipal de S.Roque - Rua Sao Paulo, No 355 - Taboão
Pessoas Presentes: 46

 
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 Ronaldo fez a aberetura e comentarios gerais sobre a atuação do CONSEG. Secretario fez a
leitura resumida da Ata da reunião anterior. Ronaldo comentou que a Vizinhnça Solidaria em SJN tem
quase 100 participantes e isso demonstra a mobilização da sociedade na regiao. Fez comentarios sobre
as dificuldades operacionais da GCM e pediu ajuda aos vereadores na busca de recursos para fortalecer
e equipar a GCM da cidade.

 O Presidente Ronaldo apresentou os membros da nova Diretoria do CONSEG eleitos para o biênio
2017/2019 e comentou sobre a inclusão de palestars nas reuniões do CONSEG de São Roque. O
Presidente Ronaldo comentou sobre a importancia do PROERD e sobre as ações do COMAD e anunciou
que o Ten.Harder teria que se ausentar da reunião para atender uma operação policial em andamento
na cidade. Ronaldo anunciou e agradeceu a presença de moradores de outros bairros, inclusive de
regiões distantes e convocou os moradores de SJN a retribuirem a visita quando ocorrerem reuniões
em outros bairros. Presidente Ronaldo comentou que gastos em Educação/Esportes/Cultura não podem
ser considerados gastos e sim investimento futuro.

 
MEMBROS NATOS

Membro Nato PM: REPRESENTADO - Ten.Harder
Membro Nato PC: AUSENTE

 
AUTORIDADES PRESENTES - MEMBROS INSTITUCIONAIS E REPRESENTATIVOS

Representantes Emir Bechir (repres.Prefeito)
Comandante da Guarda Municipal Rogério Pereira
Vereador Etelvino Nogueira

FALA DOS MEMBROS NATOS E AUTORIDADES PRESENTES
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TenHarder fez comentarios sobre a atuação da PM em São Roque e elogiou a presença da população de
S.Joao Novo e região nesta reunião.Informou que é o Sub-Comandante da 2ªCia e explicou como seria
o policiamento ideal e as diferenças entre o ideal e o real. Comentou sobre as limitações operacionais
da PM e sobre a importancia da parceria entre Policia e Comunidade. Destacou o programa de Vizinhnça
Solidaria em S.João Novo e explicou como realiza o planejamento das ações operacionais da PM nas
ruas do bairro.Destacou que o registro das ocorrencias é fundamental para gerar os dados que irão
direcionar o planejamento do patrulhamento. Informou que de 15/03 a 31/05 registrou 67 furtos em
S.Roque sendo apenas 4 em SJN. Roubos foram a12 em Saõ Roque e nenhum em SJN. Destacou que
os dados registrados não ilustram a realidade dos fatos devido ao fato de não terem sido registrados os
Boletins de Ocorrencia nestas ocasiões. O sr.Rogerio, comandante da GCM fez uma exposição sobre a
situação atual da GCM e sobre o empenho do atual Prefeito em investir na GCM e destacou que hoje a
maior dificuldade esta relacionada com a carencia de viaturas por motivo de devolução dos veiculos
locados. Informou que pretende distribuir o efetivo nas escolas. O sr.Emir, representando o Prefeito
Claudio Goes, agradeceu a presença da população e comentou sobre as cobranças encaminhadas para
a Prefeitura , inclusive relacionadas com a GCM na regiao. Lembrou a dificuldade do trabalho de
recuperação que esta sendo realizado pelo atual Prefeito e anunciou que a Prefeitura acabou de
regularizar o porte de armasd para a GCM e que devolveu as viaturas locadas. Comentou que nao
proxima licitação de veiculos a Prefeitura vai receber 2 veiculos novos e que o Prefeito pretende
regularizar a situação da GCM nos proximos meses.Comentou sobre o respseito do Prefeito com a
questão da Segurança Publica e lembrou que toda reunião do CONSEG em 2017 sempre contou com a
presença de uma representante da Prefeitura O Presidente Ronaldo confirmou a informação sobre a
presença de representante da Prefeitura em todas a reuniões do CONSEG em 2017 e citou o lema
:"Juntos somos fortes". O vereador Etelvino comentou que acompanha o CONSEG de São Roque desde
sua criação e elogiou a iniciativa do Presidente Ronaldo de levar reuniões para os bairros.Comentou que
percebe uma melhoria das ações da PM em São Roque ao longo dos anos e destacou a melhoria na
imagem da PM pela comunidade apos a implantação do prograqma de Vizinhança Solidaria .Citou que o
CONSEG é um dos Conselhos mais atuante na cidade e contou um caso de um jovem que se perdeu
nas drogas para destacar o trabalho do sr.João da Clinica Gabata. Comentou sobre a iniciativa do
Comandante da GCM de levar guardas municipais para as escolas e confirmou as palavras do sr.Emir
relacionadas com a presença do representante da Prefeitura em todas as reuniões de 2017.Lamentou a
imagem que o politico tem hoje no Brasil e citou o empenho do vereador Rafael Marreiro em fortalecer
a GCM, destacando tamebm o trabalho do Vereador Flavio Brito nas ações de segurança publica na
região de SJN.Comentou sobre as discussões do PPA e da LDO e lamentou a falta de divulgação destes
importantes eventos. Comentou sobre a questão do custeio da Prefeitura e destacou que todos estão
empenhados em melhorar a arrecadação. Comentou sobre a entrega de Moção de Congratulações para
os membros da nova Diretoria do CONSEG e orientou os presentes a registrarem sempre o Boletim de
Ocorrencia e disse que deixar de registrar não resolve nada. Ten.Harder fez suas considerações finais e
saiu aplaudido da reunião `as 21:20. O sr.Emir comentou sobre as palavras de um jovem que fez uso
do microfone para pedir projetos para os jovens e citou eventos que devem ocorrer nos bairros e nao
apenas na area central. Confirmou que a Prefeitura vai levar eventos culturais para os bairros. Vereador
Etelvino fez a entrega solene das Moções de Congratulações aos membros da nova Diretoria do
CONSEG eleita para o bienio 2017/2019. Presidente Ronaldo fez suas considerações finais e encerrou a
reunião `as 21:50 agradecendo a presença de todos e destacando a beleza que ficou a praça reformada
em frente `a escola.

 
ASSUNTOS TRATADOS

Polícia Militar

Polícia Civil

Prefeitura

Conselho Tutelar

Delitos Apontados

 
PALESTRAS

Nome Palestrante Cargo/Função Tema Obs
Norberto Silva Coordenador AMOR EXIGENTE Mudar o comportamento da familia  

 
PROJETOS

 
HOMOLOGAÇÃO DE NOVOS MEMBROS

 
SOLICITAÇÕES À COORDENADORIA DOS CONSEGS

 
SOLICITAÇÃO DE CIMEC

 
OBSERVAÇÕES
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Psicologa moradora de SJN sugeriu um trabalho preventivo-educativo com dependentes de alcool e drogas na
regiao e criticou a falta de planejamento da Prefeitura e a situação atual da GCM e cobrou mais ação dos 3 poderes
constituidos. O Presidente Ronaldo fez comentarios sobre a manifestação da moradora. O Ten.,Harder lembrou que
a PM tem os programas PROERD e JBA e que atua a mais de 15 anos na prevenção das drogas nas escolas. Outra
moradora comentou sobre a situação das escolas como parte da sociedade que vivemos. Disse que as dro9gas ja
estao dentro das escolas e cada vez mais cedo os jovens e crianças tem contato com as dorgas. Propos a criação
de grupos de debates para criar um trabaçlho em rede e informou que realiza reuniões na ultima quarta-feira do
mes na Brasiltal. Agradeceu a PM pelo trabalaho do PROERD e disse que isso marca a vida da criança de forma
positiva e definitiva pois a escola é parte da sociedade. Moradora destacou que os projetos devem envolver os pais
e as familias pois atualemtne as familias estão desconectadas da sociedade, E´ importante realizar um mutirão
para recuperar o teatro da escola. Moradora comentou sobre o grupo do whatsapp. Morador de SJN fez comentario
sobre problema de jovens desocupados nas portas das escolas e pediu para a Prefeitura a realização de projetos
voltados para os jovens.

 
LOCAL E DATA DA PRÓXIMA REUNIÃO

Data da Reunião: 11/07/2017 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 25/06/2017
Membro Nato - Polícia Civil
Membro Nato - Polícia Militar


