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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA - 11/07/2017
 CONSEG - SÃO ROQUE

 

Data da Reunião: 11/07/2017 Hora de Início: 19:30 Hora de Encerramento: 22:15

Local da Reunião: Camara Municipal de S.Roque - Rua Sao Paulo, No 355 - Taboão
Pessoas Presentes: 36

 
FORMAS DE DIVULGAÇÃO DA REUNIÃO

Sites www.consegsaoorque.com.br

 
MEMBROS DA DIRETORIA PRESENTES

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

FALA DOS MEMBROS DA DIRETORIA
A reunião foi aberta pelo Presidente que pediu ao Secretario para efetuar a leitura da ata da reuniao
anterior. Na sequencia o Presidente inverteu a Ordem do Dia em função da palestra prevista. Destacou
a presença do sr.Diego e agradeceu a presença dos membros do Conselho Tutelar. Elogiou a presença
do publico. Comentou sobre acidentes no Acesso da Castelo Branco e informou que pretende envolver a
SSP no caso. O Presidente convidou o Presidente do Conselho Tutelar para participar das reuniões de
diretoria do CONSEG e comentou sobre projetos a serem realizados no 2ºSemestre/2017. Em seguida
abriu a palavra para o publico presente e comentou sobre a necessidade de reinventar a sociedade.
Agradeceu o jornalista Vander Luiz pela divulgação das reuniões no site e informou sobre evento da PM
em Salto onde o apresentador informou ao publico que em São Roque já existem 14 celulas do
Programa de Vizinhança Solidaria.

 
MEMBROS NATOS

Membro Nato PM: PRESENTE
Membro Nato PC: AUSENTE

 
AUTORIDADES PRESENTES - MEMBROS INSTITUCIONAIS E REPRESENTATIVOS

Vereador Rafael Tanzi
Vereador Etelvino Nogueira
Vereador Rogerio Jean
Vereador Rogerio Pereira
Outros Invest.Jose Ceoloni

FALA DOS MEMBROS NATOS E AUTORIDADES PRESENTES
Cap.Ceoloni destacou a solenidade do aniversario da Revolução de 1932 e lembrou que São Roque
enviou soldados para as batalhas. Em 06/07 realizou solenidade na sede da 2ªCia junto com veteranos
da PM. Destacou a importancia do Programa de Vizinhança Solidaria e comentou sobre a presença da
população nas reuniões. Comunicou os presentes sobre evento em Itu na sede do batalhão onde em
14/07 `as 19:00 hs o TenCelPM Sergio Abe assume o Comando do 50BPM/I. Em seguida comentou que
o povo nao tem noção do poder que tem nas mãoes e comentou sobre os cuidados com a coisa publica
e que cada um tem que fazer a sua parte para conseguirmos melhorar o lugar que vivemos. Informou
sobre os principais indicadores do mes e destacou os cuidados basicos a serem tomados pela
populaçãoCitou alguns exemplos de ocorrencias onde são sempre jovens e armados e informou que o
crime migrou de bairros.Destacou que a vizinhança Solidaria é umcaminho e passou algumas
orientações para a população e comentou que "A natureza humana reside no cuidado".Comunicou que
hoje tem operação com motos em São Roque e Mairinque e citou os problemas e os acidentes no
Acesso. Informou que no ultimo mes foram registradas mais de 10 mortes no local e cobrou o
envolvimento de representantes de outros municipios. Destacou que a conduta dos motoristas é um
fator agravante e elogiou a reunião de Diretoria realizada entre as reuniões ordinárias. Em seguida o
Cmt.Rogerio da GCM informou que o Prefeito transferiu uma viatura do Transito para a GCM e que esta
previsto o recebimento pela GCM de duas viaturas novas. Informou que com mais recursos vai
conseguir melhorar os resultados da GCM. Em seguida o ex-Presidente, sr.Tadeu, fez uso da palavra e
parabenizou o novo comando do TenCel PM Sergio Abee solicitou que fosse consignado em ata. Elogiou
a presença do sr.Diego e o trabalho d os membros do CONSEG . O Vereador Cabo Jean explicou sua
ação no caso do Acesso da Castelo e informou que entrou com representação no MP contra o descaso
do poder publico sobre o assunto. Informa que oficiou o Comando do Policiamento Rodoviario pois em
2,5 anos foram 82 acidentes com vitimas, inclusive fatais. Informou que o MP esta sensivel ao assunto.
Informa que o Programa Vizinhança Solidaria no bairro Santo Antonio ja tem 9 meses e atinge 100
casas cadastradas e que nenhum participante foi vitima . O vereador Etelvino comentou sobre os
problemas do acesso e informa que criou um grupo de vereadores com deputados e Prefeitura de
S.Roque e propos moção de repudio contra o DER-SP pelo descaso em realção ao acesso. Criticou
tambem a CCR/ViaOeste pela omissão apesar do acesso interligar duas rodovias sob sua concessão; e
destacou que o Governador tem ciencia da gravidade do problema.

 
ASSUNTOS TRATADOS

Polícia Militar
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Polícia Civil

Prefeitura

Conselho Tutelar

Delitos Apontados

 
PALESTRAS

Nome Palestrante Cargo/Função Tema Obs
Andrea M.Manco Psicologa Clinica e Organizacional A CULTURA DA PAZ  

 
PROJETOS

 
HOMOLOGAÇÃO DE NOVOS MEMBROS

 
SOLICITAÇÕES À COORDENADORIA DOS CONSEGS

 
SOLICITAÇÃO DE CIMEC

Vice Presidente JOÃO DOMINGOS GONÇALVES

 
OBSERVAÇÕES
Apos a abertura da palavra para os presentes o sr.Diego comentou sobre oas acidentes no Acesso e propos um
oficio conjunto das cidades servidas pelo Acesso para o Governador. Lamentou a negligência dos governantes em
relação às vitimas dos acidentes e propos a instalação de divisórias de concreto para segregar o fluxo de veiculos
pois hoje o maior problema sao as colisões frontais. Cita que o acesso atende Sao Roque, MAirinque , Aluminio e
Araçariguama e que são apenas 8 Km de pista para tantos problemas. Citou a necessidade lombadas para diminuir
a velocidade nos contornos. O sr.Marquinhos do Conselho Tutelar informou que vai unir forças com o CONSEG.
Moradora do Jd.Bandeirantes pediu maior divulgação das reuniões nas redes sociais e o Presidente explicou que ja
existe uma pagina no Facebook e um site proprio. Outra moradora pediu ao Cap.Ceoloni mais atenção da PM na
entrada do Saboó pelo km 58 da Castelo Branco pois estão ocorrendo assaltos na nova rotatória. Comentou
tambem sobre a curva da Biquinha no Acesso e que apos a passagem pelo radar os veiculos abusam da velocidade.
Sugeriu instalação de lombadas e informa que motoristas embriagados abusam da velocidade. Outro morador
sugeriu a iluminação de todo o trecho do acesso pois o que está em risco são vidas humanas. Outra moradora
lamentou a baixa presença da população nas reuniões e sugeriu campanha nas escolas. O sr.Higino comentou que
aprende muito sobre segurança nas reuniões do CONSEG e finalizando moradora da Av.Rotary informou que criou
um grupo de moradores da rua no whatsapp.

 
 
LOCAL E DATA DA PRÓXIMA REUNIÃO

Data da Reunião: 08/08/2017 Hora de Início: 19:30

Local: EMEF Barao de Piratininga
Endereço:  
Número:  
Bairro:  

 
LISTA DE PRESENÇA

Membro Efetivo ROQUE TADEU DIAS

 
DEMAIS PARTICIPANTES

Registramos 36 assinaturas no Livro de Presença

 
ASSINATURAS

Presidente
Primeiro Secretário LUIS CARLOS DURÃES 15/12/2017
Membro Nato - Polícia Civil
Membro Nato - Polícia Militar


